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VYBRANÉ ASPEKTY SKÚMANIA PROBLEMATIKY PROLIFERÁCIE 
ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENIA ZA ÚČELOM TERORIZMU 

 
Daša ADAŠKOVÁ, Rastislav KAZANSKÝ 

 
 
Resumé 
Proliferation of weapons of mass destruction is being qualified as one of the most compelling security threats as 
the weapons are  the most destructive  instruments devised by human being. Serious challenge  for  the global 
security  is  their horizontal proliferation. The amount of actors  capable  to acquire and use weapons of mass 
destruction  is rising. However, besides states  there are also non‐state actors, especially  terrorist groups, who 
aim  at  acquiring  non‐conventional  weapons.  The most  pressing  demand  is  to  stop  their  proliferation  and 
potential use by  terrorist groups. The main aim of  the contribution  is  to analyse and assess  the  relevance of 
actual security  threat  ‐  the proliferation of weapons of mass destruction  for  the purpose of  terrorism and  to 
identify  the  most  dangerous  categories  of  terrorist  groups  according  to  their  motivations,  objectives  and 
capabilities to acquire and use non‐conventional weapons to achieve their goals.     
  

 
  ÚVOD 

Zbrane  hromadného  ničenia1  (ZHN)  patria  v súčasnosti  k najničivejším  nástrojom 
v rukách človeka. Sú navrhnuté tak, aby boli schopné usmrtiť veľké množstvo ľudí a spôsobiť 
obrovské  materiálne  škody.  Existencia  ZHN  v období  studenej  vojny  po  celé  desaťročia 
ovplyvňovala  medzinárodný  vývoj.  Ich  intenzívna  proliferácia  viedla  k vytvoreniu 
a nahromadeniu  obrovských  arzenálov  zbraní.  Za  najväčšiu  bezpečnostnú  hrozbu  bolo 
považované vypuknutie nukleárnej vojny medzi superveľmocami, USA a ZSSR. 

Pád  bipolarity  neviedol  k očakávanej  zmene  bezpečnostného  prostredia.  Naopak, 
došlo  k objaveniu  sa  nových  bezpečnostných  hrozieb  v súvislosti  s proliferáciou  ZHN. 
Trendom  sa  stalo  zvyšovanie  počtu  aktérov  proliferácie  tak  na  štátnej,  ako  aj  neštátnej 
úrovni.  Obzvlášť  nebezpečnými  sa  stali  snahy  teroristických  skupín,  ktorých  základným 
prvoradým  cieľom  sa  stal  vysoký  počet  obetí,  ktorý  svojimi  psychologickými  dopadmi 
presahuje  hranice  jedného  štátu  a vytvára  globálnu  atmosféru  strachu,  ktorá  ovplyvňuje 
verejnú  mienku  na  celom  svete.  Práve  tieto  kvalitatívne  znaky  súčasných  teroristických 
skupín vedú k oprávneným obavám z potenciálnych snáh o získanie a použitie ZHN za účelom 
terorizmu.  

Transformáciu  konvenčného  terorizmu  na  nekonvenčný  dokazujú  konkrétne 
historické udalosti. Najvýznamnejší historický medzník predstavuje rok 1995, kedy japonská 
sekta Aum Shinrikyo uskutočnila sarínový útok v tokijskom metre2. Počas útoku prišlo o život 
dvanásť  ľudí  a viac  ako  päťtisíc  bolo  zranených  (Kort,  2010).  Išlo  o prvý  úspešný  útok  zo 
strany  neštátnych  aktérov  s použitím  ZHN  s masovými  následkami. Význam  útoku  spočíva 
najmä v tom, že de facto demonštroval schopnosť neštátnych aktérov získať a použiť vysoko 
sofistikované technológie na dosiahnutie svojich cieľov.3 

                                                            
1  Pojem  zbrane hromadného  ničenia  bude  v príspevku  označovať  všetky  zbraňové  systémy  pozostávajúce  z jednotlivých 
druhov bojových náloží a ich nosičov. 
2 Sekta uskutočnila prvý útok s použitím chemickej zbrane sarin už v roku 1994 v japonskom meste Macumota.  Je cieľom 
boli traja sudcovia, ktorí rozhodovali o majetkovom spore. Pri útoku zahynulo 7 osôb a 114 ich bolo zranených. (Kort, 2010) 
3  Ďalšími  príkladmi  vystupňovania  obáv  z nekonvenčného  terorizmu  sú  udalosti  z roku  2001.  Najskôr  niekoľkonásobný 
sofistikovaný útok proti viacerým terčom v USA zo strany teroristickej organizácie Al‐Káida z 11. septembra 2001 a následné 
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1  MOTIVÁCIE TERORISTICKÝCH SKUPÍN ZÍSKAŤ A POUŽIŤ ZHN 

Motivácie  teroristických  skupín  získať  a  použiť  ZHN môžu  byť  rôzne.  V zásade  sa 
odborníci  zhodujú  na  tom,  že  budú  závisieť  od  aktuálneho  operačného  cieľa  a 
od ideologických a psychologických faktorov konkrétnej teroristickej skupiny. (Maurer, 2009) 

 
1.1  Motivácie na základe operačného cieľa 

Z hľadiska  operačného  cieľa  je  dôležité  rozlíšiť  a vyčleniť  spektrum  teroristických 
útokov. K potenciálnym typom útokov zo strany teroristických skupín s použitím ZHN možno 
priradiť (Schneider, 2006):  

1. hrozbu uskutočnenia útoku s použitím ZHN; 
2. konvenčný útok na nukleárne zariadenia; 
3. útok  nízkeho  rozsahu  s použitím  chemických  a biologických  zbraní 

alebo rozptýlenie rádiologického materiálu; 
4. útok  vysokého  rozsahu  s použitím  chemických  a biologických  zbraní  alebo 

rozptýlenie rádiologického materiálu; 
5. rozsiahly  útok  s použitím  nukleárnych,  chemických  alebo  biologických  zbraní 

s obrovskými stratami na životoch a škodami.  

Primárnym  potenciálnym  operačným  cieľom  pri  nekonvenčnom  type  terorizmu  je 
spôsobiť  nepriateľovi  masový  počet  obetí  a  vážne  materiálne  škody.  Z tohto  dôvodu  je 
pravdepodobné,  že  sa  teroristické  skupiny  budú  v budúcnosti  usilovať  o získanie  ZHN. 
S objavením sa tzv. nového typu teroristov, ktorých primárnym cieľom je masový počet obetí 
a škôd ako aj fakt, že relevantné  informácie na získanie a výrobu ZHN sú v súčasnosti voľne 
prístupné,  sa  mnohí  analytici  zhodujú  na  tom,  že  uskutočnenie  nekonvenčného 
teroristického útoku je veľmi pravdepodobné. (Maurer, 2009)   

Závažnou  otázkou  však  je,  či  teroristi  usilujúci  sa  o vysoký  počet  obetí  naozaj 
potrebujú  ZHN  na  dosiahnutie  tohto  operačného  cieľa.  Ak  teroristi  sledujú  len  tento 
operačný  cieľ,  je  pravdepodobné,  že  sa  aj  naďalej  budú  pri  svojich  útokoch  spoliehať  na 
sofistikované konvenčné zbrane, čo v konečnom dôsledku pre nich predstavuje menšie riziko 
súvisiace s prípadným neodborným zaobchádzaním so ZHN. Na druhej strane, ak operačným 
cieľom  teroristov  je  svojím  útokom  spôsobiť  stovky  tisíc  obetí  a obrovské  škody,  celkom 
pravdepodobne  sa  uchýlia  práve  k nekonvenčným  zbraniam,  a to  konkrétne  k zbraniam 
s vysokou ničivou silou. 

Ďalším  veľmi  významným  potenciálnym  operačným  cieľom  teroristických  skupín  je 
snaha  vyvolať  neúmernú  psychickú  traumu  s  cieľom  prilákať  celosvetovú  pozornosť 
prostredníctvom  eskalácie  konvenčného  násilia  na  nekonvenčné.  Tento  cieľ  sa  javí  ako 
dosiahnuteľný  len  pri  použití  ZHN.  (Maurer,  2009)  Podľa  analytikov,  takýto  typ  útoku  by 
pravdepodobne na  jednej  strane  vyvolal  globálnu hrôzu  a paniku, no  na  strane druhej by 
potenciálne mohol viesť k inšpirácii a podpore teroristickej skupiny zo strany sympatizantov. 
(Ferguson, 2004) 

Pokiaľ  je  prioritným  cieľom  teroristických  skupín  vyvolať  globálny  psychologický 
dopad na  širokú  verejnosť, môžu  sa potenciálne uchýliť  k použitiu buď  chemických,  alebo 
biologických  zbraní,  čím  sa  vyhnú  technologickým,  technickým  a odborným  prekážkam  v 
súvislosti  s nukleárnymi  zbraňami.  Hoci  tieto  typy  ZHN  patria  k zbraniam  s nižšou  ničivou 

                                                                                                                                                                                          
incidenty ohrozovania amerických kongresmanov prostredníctvom antraxových zásielok demonštrovali  trend stupňovania 
násilia, ochotu usmrtiť tisíce ľudí a spôsobiť miliardové škody prostredníctvom nekonvenčnej formy terorizmu. 
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silou,  ich psychologický dopad  je porovnateľný s útokom s nukleárnymi zbraňami a zároveň 
niekoľkonásobne  vyšší  ako  pri  útoku  s  konvenčnými  zbraňami.  Táto  skutočnosť  vyplýva 
predovšetkým z obrovského strachu verejnosti z ich deštrukčných účinkov. (Schneider, 2006)  

Ďalším významným potenciálnym operačným cieľom  teroristických skupín môže byť 
zničenie  alebo  kontaminácia  národnej  kritickej  infraštruktúry  štátu.  V tomto  prípade 
pripadajú  do  úvahy  prioritne  chemické  a biologické  zbrane,  ktoré  majú  schopnosť 
kontaminovať  strategické  sféry  národného  hospodárstva,  intoxikovať  organizmus  alebo 
vyvolať masovú nákazu obyvateľstva.   

Uchýlenie  sa  k určitému  typu  násilia  zo  strany  teroristickej  skupiny  na  dosiahnutie 
určitého  operačného  cieľa  je  podľa  odborníkov  podmienené  racionálnymi  motiváciami. 
Z tohto hľadiska záujem teroristických skupín o získanie a použitie ZHN bude závisieť od toho 
či  operačné  výhody  pri  ich  použití  budú  prevyšovať  operačné  nevýhody.  Z tohto  dôvodu 
rozhodnutie  teroristov  o výbere  prostriedkov  k dosiahnutiu  cieľa  bude  pravdepodobne 
založené na racionálnej stratégii  výberu. (Maurer, 2009)  

 
1.2 Motivácie na základe ideologických a psychologických faktorov  

Motivácie  teroristických  skupín  k uskutočneniu  nekonvenčného  útoku  závisia  do 
veľkej miery aj od  ideologických a psychologických  faktorov, ktoré pôsobia ako  iracionálne 
faktory  pri  rozhodovaní  skupiny.  Do  tejto  skupiny motivácií  patria  napríklad  posadnutosť 
ideológiou, patológia skupiny a kolektívne emocionálne impulzy. (Maurer, 2009)   

Ideológia teroristickej skupiny hrá v zásade významnú úlohu v procese výberu cieľov, 
metód a zbraní. Pri výbere cieľov sa skupiny spravidla riadia postupným zužovaním možností, 
čo znamená, že ideológia prioritne rozhoduje a vyčleňuje skupinu potenciálnych humánnych 
a nehumánnych cieľov. (Hoffman, 2006) Táto škála potenciálnych cieľov je ďalej zužovaná a 
limitovaná špecifickými operačnými cieľmi skupiny a jej operačnými schopnosťami, výberom 
najzraniteľnejších  cieľov,  povahou  skupiny  a jej  vnútornou  dynamikou,  charakteristikou 
vodcov  a ich metódou  rozhodovania  a v neposlednej  rade  externými  faktormi  ako  zmena 
bezpečnostného  prostredia  alebo  kontakty  skupiny  s inými  štátnymi  alebo  neštátnymi 
aktérmi. (Maurer, 2009) 

Podľa mnohých  analytikov,  pri  tradičných  nacionalisticko‐separatistických,  ľavicovo 
a pravicovo orientovaných  teroristických  skupinách aktívnych primárne v 60. až 80.  rokoch 
20.  storočia,  je  riziko použitia ZHN na dosiahnutie  svojich  cieľov minimálne. Tieto  skupiny 
totiž väčšinou usilujú o širokú medzinárodnú podporu pre svoj cieľ a skutočnosť použitia ZHN 
by mala  za  následok  straty  akejkoľvek  podpory.  Na  druhej  strane,  tieto  skupiny  okupujú 
väčšinou relatívne zraniteľné teritórium, takže v prípade útoku by museli počítať s rapídnou a 
zdrvujúcou odvetou. (Ferguson, 2004) 

Od  80.  rokov  20.  storočia  nastáva  významná  zmena  v charaktere  teroristických 
skupín. Objavuje  sa  tzv. nový  typ  teroristov,  ktorý  sa  vyznačuje bezprecedentnými útokmi 
s vysokou intenzitou násilia čo sa týka rozsahu, výberu cieľov a počtu obetí. Ide o nábožensky 
a ideologicky  motivované  teroristické  skupiny,  ktoré  v súčasnosti  predstavujú  najväčšie 
bezpečnostné  riziko. V zásade nábožensky motivované  teroristické  skupiny  sa považujú  za 
náchylnejšie  na  úsilie  získať  a použiť  ZHN  ako  sekulárne  skupiny. Motiváciu  získať  vysoko 
deštrukčné  ZHN  by  pravdepodobne  mali  skupiny  hľadajúce  maximálnu  deštrukciu  pri 
vyvolaní maximálneho psychologického efektu, zmenu súčasného svetového poriadku a pod. 

Podľa  analytikov  sú  tieto  skupiny  obzvlášť  nebezpečné,  keďže  v zásade  nie  sú 
ovplyvňované žiadnymi externými faktormi. (Hoffman, 2006) Z tohto dôvodu sa zhodujú na 
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tom,  že  práve  tieto  skupiny  budú motivované  k získaniu  a k použitiu  vysoko  deštrukčných 
ZHN na dosiahnutie svojich cieľov v mene vyššej moci. (Ferguson, 2004) 

Na druhej strane, nie všetky násilné náboženské  teroristické skupiny   majú rovnakú 
motiváciu  získať  a použiť  ZHN  na  dosiahnutie  masového  násilia.  V tomto  prípade  veľký 
význam  zohrávajú  práve  teologické,  historické  a kultúrne  rozdiely  teroristických  skupín. 
Podľa odborníkov, najväčšie nebezpečenstvo vzbudzujú skupiny motivované apokalyptickými 
doktrínami,  keďže  na  základe  nich  skupiny  požadujú  bezprostredné  zničenie  existujúceho 
svetového  poriadku  a vytvorenie  nového,  desivý  osud  pre  nemorálnu  neveriacu  väčšinu 
a naopak kľúčovú úlohu pre vybranú skupinu prívržencov kultu. (Hoffman, 2006) 

Náboženské skupiny však nie sú  jedinými extrémistickými skupinami, ktoré by mohli 
mať  potenciálne  ambície  získať  a použiť  ZHN  na  dosiahnutie  svojich  cieľov.  Ďalšie  riziko 
v tejto  oblasti  predstavujú  extrémistické  skupiny  usilujúce  sa  o rozsiahlu  pomstu  ako 
napríklad  pravicovo  orientované  skupiny,  ad  hoc  vytvorené  skupiny  rovnako  zmýšľajúcich 
alebo osamelí  jednotlivci.  (Maurer, 2009) Podľa analytikov  to budú predovšetkým skupiny, 
na ktoré neplatí jedna z funkcií ZHN ‐ odstrašenie.  

 
2  SCHOPNOSŤ TERORISTICKÝCH SKUPÍN ZÍSKAŤ A POUŽIŤ ZHN 

Schopnosť  získať  a použiť  ZHN  zo  strany  teroristickej  skupiny  závisí  od  kvality 
mnohých  faktorov akými sú napríklad organizácia skupiny, zabezpečenie  logistiky,  finančné 
zázemie skupiny, vývojový a výskumný program, inovatívne kapacity a pod. (Maurer, 2009) 

V zásade  platí,  že  organizácia  a  zloženie  skupiny  je  silným  faktorom  ovplyvňujúcim 
schopnosť  skupiny  uchýliť  sa  k nekonvenčnému  terorizmu,  ktorý  si  vyžaduje manipuláciu 
s vysoko  sofistikovanými  ZHN. Podľa  analytikov, efektívna  teroristická  skupina  s ambíciami 
získať a použiť ZHN musí spĺňať nasledujúce kvalitatívne kritériá: pevné  členstvo, centrálny 
vodca  schopný  efektívne  riadiť  a koordinovať  celý  proces  vývoja  a výroby  ZHN  alebo  ich 
prípadné získanie a vysoký stupeň disciplíny vo vnútri skupiny na udržanie programu na vývoj 
a použitie  ZHN  v  tajnosti.  (Allison,  2004)  Keďže  vývoj  a výroba  ZHN  je  zložitý  a dlhodobý 
proces  trvajúci  niekoľko  mesiacov  až  rokov,  u  teroristických  skupín  orientovaných  na 
nepretržité  uskutočňovanie  útokov  existuje  menší  predpoklad,  že  budú  schopné  získať 
a použiť  ZHN.  Naopak,  teroristické  skupiny  s vysokým  stupňom  disciplíny,  majú  veľké 
predpoklady k získaniu a použitiu ZHN na dosiahnutie svojich cieľov. 

Ďalším  významným  faktorom  schopným  ovplyvniť  schopnosť  teroristických  skupín 
získať a použiť ZHN  je  zabezpečenie  logistiky.  Logistika  sa v  zásade  týka  schopnosti    získať 
potrebné suroviny a zariadenia na výrobu ZHN až po prepravu zbraní k potenciálnemu cieľu, 
vrátane  zabezpečenia  účinnej  komunikácie  v rámci  celého  procesu. Výzvu  pre  teroristické 
skupiny môže potenciálne predstavovať schopnosť udržať v tajnosti celý vývojový a výrobný 
proces  s minimálnou potenciálnou možnosťou odhalenia  zo  strany  tajných  služieb.   V tejto 
súvislosti  sa  ukazujú  chemické  a biologické  zbrane  ako  najúčinnejšie,  keďže  ich  produkcia 
v menšom  množstve  si  nevyžaduje  rozsiahle  priestorové  kapacity.  V zásade  platí,  že 
akékoľvek aktivity v oblasti vývoja a použitia ZHN sa stávajú náročnejšími na utajenie, čím ide 
o vyššiu kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň ZHN. (Maurer, 2009) Túto skutočnosť potvrdzujú 
aj  informácie  o chemických  a biologických  programoch  niekoľkých  súčasných  moderných 
teroristických skupín.  

Príkladom  je  teroristická  organizácia  Al‐Káida,  ktorá  úspešne  udržiavala  v utajení 
program  na  vývoj  a  výrobu  biologických  a chemických  zbraní  v Afganistane,  rovnako  ako 
Aum  Shinrikyo,  ktorá  udržiavala  v  tajnosti  program  na  vývoj  chemických  a biologických 
zbraní v blízkosti posvätnej hory Fuji. Podobne sa podarilo úspešne utajovať medzinárodné 
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siete zamerané na získanie a cezhraničný transport materiálov na výrobu ZHN.  Ide o prípad 
siete A. Q. Khana4 a  sietí na pašovanie nelegálneho nukleárneho materiálu  z Ruska a pod. 
(Allison, 2004)  

Ďalším  významným  faktorom  ovplyvňujúcim  schopnosť  teroristických  skupín  získať 
a použiť  ZHN  sú  finančné  zdroje,  ktoré  primárne  slúžia  na  nákup 
materiálov, zariadení, objektov  a  na  výcvik  personálu. Odhaduje  sa,  že  na  vývoj  a použitie 
chemických a biologických zbraní  je potrebných stovky  tisíc amerických dolárov, pričom na 
vývoj nukleárnych zbraní sú potrebné milióny dolárov. (Ferguson, 2004) Teroristické skupiny 
však  môžu  materiál  a zariadenia  na  vývoj  a výrobu  ZHN  cieľa  získať  aj  iným  spôsobom 
napríklad  prostredníctvom  krádeže  materiálov  a potrebných  zariadení  alebo 
prostredníctvom sponzorov. Tieto alternatívy však zvyšujú možnosť odhalenia. V súčasnosti 
sa predpokladá, že potrebným rozpočtom okrem Al‐Káidy disponujú aj organizácia Tamilskí 
tigri, Hizballáh alebo Revolučné ozbrojené sily Kolumbie. (Allison, 2004) 

V neposlednej  rade,  schopnosť  teroristov  získať  a použiť  ZHN  závisí  od  ľudského 
kapitálu  v podobe  špecifických  odborných  znalostí  a vedomostí,  ktorými  disponujú  buď 
samotní vzdelaní členovia teroristickej skupiny alebo najímaní vzdelaní špecialisti. Vedomosti 
na  vývoj  a výrobu  ZHN musia  byť  nadobudnuté  prostredníctvom  špeciálneho  odborného 
vzdelania,  ako  aj prostredníctvom  skúsenosti. V súčasnosti  vedomosti potrebné na  výrobu 
jednoduchých ZHN, predovšetkým chemických a biologických zbraní, sú voľne dostupné na 
internete.  Táto  skutočnosť  významne  zvyšuje  riziko  teroristického  útoku  s použitím  ZHN. 
Faktom však zostáva, že pre výrobu a manipulovanie so ZHN s vysokou ničivou silou je nielen 
odborné  vzdelanie,  ale  aj  odborná  prax  nevyhnutnými.  Tie môžu  členovia  teroristických 
skupín získať  legálnym spôsobom prostredníctvom vzdelávacích programov na univerzitách 
alebo  ilegálnym  spôsobom  prostredníctvom  najímania  si  bývalých  štátnych  zamestnancov 
zainteresovaných na programoch na vývoj a výrobu ZHN. (Maurer, 2009) 

Napriek  týmto všeobecným požiadavkám, ktoré musí  teroristická organizácia splniť, 
existujú aj špecifické technické výzvy, ktorým musí čeliť pri rôznych druhoch ZHN.  

 
 
ZÁVER 

V súčasnosti nie  všetky kategórie  teroristických  skupín  sú  schopné a ochotné  získať  
a použiť  ZHN  na  dosiahnutie  svojich  cieľov.  Avšak  údaje  získané  spravodajskými  službami 
potvrdzujú rastúci záujem neštátnych aktérov o nekonvenčné zbrane, hoci riziko ich použitia 
zostáva stále na nízkej úrovni. Táto skutočnosť by sa nemala podceňovať, keďže kombinácia 
záujmov  získať  ZHN  s  ambíciou  teroristov  spôsobiť masové  straty  na  životoch  a škody,  v 
kombinácii  s  tendenciou  teroristických  skupín  k vyššiemu  stupňu  nepriateľstva 
a militantnosti  zvyšuje  pravdepodobnosť  katastrofického  útoku  zo  strany  teroristických 
skupín  s použitím ZHN. Takýto  scenár by mal nepochybne obrovský dopad na všetky  sféry 
spoločnosti v globálnom meradle. 

Vzhľadom k tomu, že z histórie  je známy  len  jeden teroristický útok s použitím ZHN, 
v súčasnosti môžeme  len odhadnúť kategórie potenciálnych  teroristických  skupín, ktoré  sú 
                                                            
4  V období  od  roku  1989  ‐  2003  poskytol  pakistanský  nukleárny  vedec  Khan  v minulosti  pôsobiaci  ako  vedúca  postava 
pakistanského nukleárneho programu citlivé informácie Iránu, Líbyi a Severnej Kórey. Khan síce priamo neposkytol HEU, ale 
kritické  materiály  a komponenty  pre  výstavbu  nukleárnej  továrne,  urán  v plynnej  forme,  designy  zbraní  a pod.    Hoci 
neexistujú  informácie  o  tom,  že  Khan  spolupracoval  s niektorou  teroristickou  skupinou,  iní  pakistanskí  vedci  údajne 
spolupracovali s Al‐Káidou pred vojnou v Afganistane. (Allison, 2004) 
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ochotné  a schopné  použiť  ZHN  na  dosiahnutie  svojich  cieľov.  Najrizikovejšou  kategóriou 
teroristických  skupín  z hľadiska  cieľov  a  schopností  sú  tzv.  noví  teroristi,  ktorí  sa  do 
povedomia dostali po 11. septembri 2001. Ide o hybridný typ teroristických skupín, keďže ich 
členovia  majú  náboženské  aj  politické  motivácie  a ciele,  ktoré  určujú  a ovplyvňujú  ich 
rétoriku,  ideológiu  a  aktivity.  Všeobecne  je  veľmi  obtiažne  jednať  s touto  kategóriou 
teroristických  skupín,  keďže  ich  pravý  politický  cieľ  býva  často  ukrytý  za  náboženskou 
rétorikou.  (Hoffman,  2006) Do  tejto  kategórie  patria  skupiny  so  širokou  transnacionálnou 
základňou  a pôsobením  ako  napríklad  Al‐Káida,  ako  aj  skupiny  viac  geograficky 
koncentrované  ako  Hizballáh  alebo extrémistické  fundamentalistické  skupiny.  Práve  táto 
kategória  teroristických  skupín  má  potenciálny  prístup  k materiálom  na  výrobu 
nekonvenčných  zbraní  a k vysoko  ceneným  cieľom.  Odhaduje  sa  preto,  že  riziko 
nukleárneho, chemického alebo biologického terorizmu z ich strany je veľmi vysoké.   

Ďalšou rizikovou kategóriou teroristických skupín sú apokalyptické skupiny. Teroristi 
patriaci  do  tejto  kategórie  sa  vyznačujú  silnou  vierou  v blízky  koniec  svetového  poriadku. 
Veria, že práve ich násilná činnosť a aktivity majú tento koniec urýchliť. Z histórie je známych 
niekoľko  typov  apokalyptických  kultov  v podobe  frakcií  židovských,  islamských 
alebo kresťanských  hnutí,  ktoré  sa  vyznačovali  silnou  vierou  v potrebu  očistiť  svet  od 
neveriacich prostredníctvom použitia násilných prostriedkov.  (Kazanský, 2007) V súčasnosti 
sa predpokladá, že  len malá časť apokalyptických skupín  je schopná získať a použiť ZHN na 
dosiahnutie svojich cieľov. (Schneider, 2006)  

K ich  charakteristickým  znakom  patria  charizmatickí  vodcovia,  striktná  izolácia  od 
okolitého  sveta,  pocit  paranoje  a  presvedčenie  o nadradenosti  a veľkoleposti  učenia.  Na 
základe týchto vlastností sa práve apokalyptické skupiny radia k vysoko nebezpečným, ktoré 
sú  potenciálne ochotné  uchýliť  sa  k nekonvenčnému  terorizmu.  (Ferguson,  2004) U týchto 
skupín  sa  práve  vďaka  ich  cieľu  zničiť  svet  predpokladá,  že  ich  ambíciou  by mohlo  byť 
uskutočnenie  rozsiahleho  útoku    s použitím  ZHN  s vysokou  intenzitou  a obrovskými 
následkami.      

Podľa  analytikov  je  použitie  ZHN  zo  strany  teroristických  skupín  v krátkodobej 
perspektíve málo  pravdepodobné,  čo  súvisí  predovšetkým  so  schopnosťou  získať  a použiť 
ZHN.  Z dlhodobej  perspektívy  však  táto  závažná  bezpečnostná  hrozba  vylúčená  nie  je, 
a preto  by  bolo  chybou  podceniť  snahy  teroristických  skupín  o získanie  a použitie  ZHN. 
Závažnosť tejto hrozby potvrdzuje aj fakt, že v odborných kruhoch sa už nediskutuje o tom či 
budú ZHN použité neštátnymi aktérmi, ale kedy budú použité. 
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RIEŠENIE HUMANITÁRNYCH KRÍZ ORGANIZÁCIOU SPOJENÝCH 
NÁRODOV A JEHO INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 
Martina BOLEČEKOVÁ 

 
 
Resumé 
There  are many  emergency  situations  occurring  in  the world, which  threaten  lives,  health  and  property  of 
numbers of people. These emergencies are mainly caused by natural catastrophes and by human factor failures. 
In situations of humanitarian crises there is always a need to undertake an immediate action to save lives of the 
endangered population. The United Nations Organization, its programmes, funds and specialized agencies play 
the key role in the international crises management system. The paper focuses on institutions of the UN system, 
which  play  crucial  role  by  providing  humanitarian  assistance  as  one  of  the  key  tools  for  dealing  with 
humanitarian crises. 

 
ÚVOD 
 

Vo  svete  sa  vyskytuje  stále  viac  mimoriadnych  udalostí,  pri  ktorých  dochádza 
k ohrozeniu  života,  zdravia  a majetku  obyvateľov  menších  či  väčších  území,  štátov 
i rozsiahlejších  geografických  oblastí.  Mimoriadne  udalosti  sú  spôsobené  prírodnými 
činiteľmi alebo zlyhaním  ľudského  faktora, pričom  toto základné  rozdelenie príčin sa  často 
prelína. V prípade mimoriadnej udalosti  je nevyhnutné v krátkom  čase podniknúť kroky na 
záchranu  postihnutého  obyvateľstva  a poskytnúť  mu  aspoň  základnú  pomoc  v podobe 
potravín,  prístrešia,  lekárskej  starostlivosti  a pod.  Významnú  úlohu  pri  riešení  rozsiahlych 
humanitárnych  kríz  zohráva  Organizácia  Spojených  národov  (OSN),  jej  programy,  fondy 
a odborné  organizácie.  Príspevok  sa  zameriava  na  inštitucionálne  zabezpečenie  riešenia 
humanitárnych  kríz OSN,  s dôrazom  na  poskytnutie  humanitárnej  pomoci,  pri  ktorom  hrá 
v súčasnosti  kľúčovú  koordinačnú  úlohu  Úrad  na  koordináciu  humanitárnych  záležitostí 
a Medziagentúrny stály výbor. 
 
PRÍČINY HUMANITÁRNYCH KRÍZ 
 

Každá  činnosť,  dej  alebo  jav,  prebiehajúci  v  prírode  i  v spoločnosti,  sa  môže  v 
konkrétnych podmienkach stať nekontrolovateľným a spôsobiť škody a straty. Strata stability 
rovnovážnych  stavov  systému  je  prirodzeným  javom,  ktorý  je  súčasťou  jeho  evolučného 
vývoja.  Stratu  stability  rovnovážnych  stavov  je  síce  možné  do  značnej  miery  eliminovať 
rôznymi  preventívnymi  nástrojmi,  ale  nie  je  možné  úplne  jej  zabrániť.  Avšak  len  ak 
pochopíme príčiny nežiaducich zmien, môžeme hľadať cesty minimalizovania ich negatívnych 
dopadov,  prípadne  odstrániť  negatívne  javy  ešte  pred  ich  degradačným  pôsobením  na 
systém. (Šimák, 2010) 

V živote  ľudskej  spoločnosti nie  sú mimoriadne udalosti, v rozpore  s ich označením,  
ničím  výnimočným.  Mimoriadnou  udalosťou  rozumieme  závažnú,  časovo  ťažko 
predvídateľnú  a  priestorovo  ohraničenú  príhodu,  spôsobenú  vplyvom  živelnej  pohromy, 
technickej  alebo  technologickej  havárie,  prevádzkovej  poruchy,  prípadne  úmyselným 
konaním  človeka,  ktorá  vyvolala  narušenie  stability  systému  alebo  prebiehajúcich  dejov  a 
činností,  ohrozuje  životy  a  zdravie  osôb,  hmotné  a  kultúrne  statky  či  životné  prostredie. 
(Zákon 42/1994) Mimoriadna udalosť prináša  so  sebou  tak  zmeny kvality prvkov  systému, 
ako aj zmeny kvality vzťahov a väzieb medzi nimi. Zmeny majú často degradačný charakter a 
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sú nežiaduce5.  V súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 
znení neskorších predpisov rozdeľujeme mimoriadne udalosti na živelné pohromy6, havárie7, 
katastrofy8  a  teroristický  útok9.  Ako  katastrofy  teda  označujeme  len malú  časť  živelných 
pohrôm a havárií. Patria medzi ne veľké zemetrasenia, letecké a námorné havárie, nehody v 
doprave  spojené  s únikom  nebezpečných  látok,  havárie  jadrových  zariadení,  deštrukcie 
vodohospodárskych diel a pod. (Šimák, 2010) 

Mimoriadne  udalosti  sú  súčasťou  krízových  javov,  prípadne  môžu  predstavovať 
priamo ich spúšťací mechanizmus. Krízou, resp. krízovým javom10, môžeme označiť udalosti, 
prebiehajúce deje a činnosti, ktoré ohrozili bezpečnosť príslušného subjektu, prípadne  i  jeho 
existenciu,  alebo  znemožnili  uskutočnenie  plánovaných  procesov.  Krízy,  pretože    ohrozujú 
hodnoty,  záujmy  a ciele  krízou postihnutých  subjektov,  si  vyžadujú použitie mimoriadnych 
prostriedkov.  

Krízové javy môžu byť spôsobené (Šimák, 2010, s. 18): 

• prírodnými činiteľmi, 
• ľudským činiteľom (antropogénne krízy), 
• technologickými procesmi a zariadeniami, 
• sekundárnymi vplyvmi krízových javov, 
• kombináciou uvedených vplyvov. 

Toto  rozdelenie  príčin  krízových  javov  sa  však  postupne  stiera,  pretože  čoraz  viac 
prírodných katastrof vzniká v dôsledku ľudských zásahov do ekologického systému. 

 
Riešenie  krízových  javov medzinárodného  charakteru11,  teda  tých,  ktoré  ohrozujú 

bezpečnosť  územia  viacerých  štátov,  si  vyžaduje  súčinnosť  aktérov  na  nadnárodnej 

                                                            
5 Výnimočne sa v nich môžu objavovať aj rozvojové prvky a tendencie. 
6  Nežiaduce  uvoľnenie  kumulovaných  energií  alebo  hmôt  v  dôsledku  nepriaznivého  pôsobenia  prírodných  síl,  pričom 
súčasne môžu pôsobiť nebezpečné  látky alebo ničivé faktory majúce negatívny vplyv na človeka a na materiálne hodnoty 
(napr. povodne, zemetrasenia, výbuchy sopiek). 
7  Odchýlky  od  ustáleného  prevádzkového  stavu,  v  dôsledku  ktorého  unikli  nebezpečné  látky  alebo  pôsobili  iné  ničivé 
faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. 
8 Nárast ničivých faktorov a ich následná kumulácia v dôsledku živelných pohrôm a havárií. 
9 Hrubé zastrašovanie hrozbou alebo priame použitie násilia voči jednotlivcom, skupinám osôb, prípadne voči spoločenským 
zoskupeniam, na dosiahnutie stanovených cieľov. 
10 Terminologický slovník krízového riadenia rozlišuje medzi termínmi kríza, krízová situácia a krízový stav.  Kríza je rozhodný 
okamih alebo časový úsek, po ktorom môže nasledovať zásadná zmena vo vývoji daného deja, procesu alebo systému. Je to 
okamžitá zmena kvality systému a zložitý, ťažko prekonateľný a nebezpečný stav alebo priebeh dejov v živote spoločnosti, v 
prírode, v činnosti technických prostriedkov a v technologických procesoch, ktorého negatívne dôsledky môžu vážne ohroziť 
ich  funkciu,  prípadne  i  existenciu.  Zároveň  sa  tento  termín  používa  ako  všeobecné  označenie  všetkých  krízových  javov. 
Krízová  situácia  je  taký  časovo  a  priestorovo  vymedzený  alebo  ohraničený  priebeh  javov  a  procesov  po  narušení 
rovnovážneho  stavu  spoločenských, prírodných a  technologických  systémov a procesov,  v dôsledku  ktorých  sú ohrozené 
životy ľudí, životné prostredie, ekonomika, duchovné a hmotné hodnoty štátu alebo regiónu a jeho obyvateľov a môže byť 
narušené  fungovanie  inštitúcií  verejnej moci.  (Na  podporu  riešenia  krízovej  situácie  sú  uplatňované  nástroje  krízového 
riadenia vrátane vyhlásenia krízového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý okrem iného umožňuje obmedziť základné práva a slobody 
občanov  v  záujme  efektívneho  vyriešenia  problému  a minimalizácie  škôd  a strát).  Krízový  stav  je  právny  stav  vyhlásený 
kompetentným orgánom verejnej správy na určitom území na riešenie krízovej situácie v priamej závislosti od jej charakteru 
a rozsahu (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav). 
11 Medzinárodná kríza je národná alebo medzinárodná situácia, pri ktorej sú ohrozené prioritné hodnoty, záujmy alebo ciele 
zainteresovaných  strán.  Zdrojom  ohrozenia  hodnôt,  záujmov  a  cieľov  sú  krízy,  ktoré  sú  spôsobené  prírodnými  a 
civilizačnými  faktormi.  Patria  k  nim:  terorizmus;  šírenie  zbraní  hromadného  ničenia  a  ich  nosičov;  zlyhávajúce  štáty; 
regionálne  konflikty;  organizovaný  zločin;  korupcia  a  nelegálna  ekonomika;  pirátstvo  informačných  a  komunikačných 
systémov;  nelegálna  a  nekontrolovateľná migrácia;  globalizácia,  ktorá  sa  vymyká  bezprostrednej  kontrole  štátu;  vplyv 
neštátnych  činiteľov  na  bezpečnosť  a  stabilitu  vo  svete;  ekonomická  nerovnováha  vo  svete;  radikálny  nacionalizmus 
a neznášanlivosť;  závislosti  štátov na  životne dôležitých energetických a surovinových  zdrojoch, vrátane potravín;  živelné 
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(medzinárodnej)  úrovni.  Medzinárodné  inštitúcie  krízového  manažmentu  uskutočňujú 
preventívne diplomatické opatrenia, využívajú ekonomické nástroje a v nevyhnutnej miere 
používajú aj vojenskú silu. (Šimák, 2010) 

Medzinárodné inštitúcie krízového manažmentu sa čoraz viac zameriavajú na riešenie 
humanitárnych kríz, teda kríz, ktoré majú vo veľkej miere negatívny dosah na obyvateľstvo. 
Humanitárne  krízy  sú  prejavom  absencie  bezpečnosti.  V  podstate  neexistuje  jednotná 
definícia humanitárnych kríz – môžu sa týkať rôznych oblastí, mať rôzny teritoriálny  rozsah a 
rôzne  časové  pôsobenie.  (Hoscheková,  2010)  Humanitárne  krízy  v mnohých  prípadoch 
vznikajú  ako  sekundárne  krízy  v  dôsledku  vojnových  konfliktov,  prírodných  katastrof  a 
rozsiahlych priemyselných havárii, ako aj dôsledkov epidémii, či extrémnej chudoby, a môžu 
byť  potenciálnym  ohrozením  bezpečnosti  okolitých  štátov,  prípadne  celých  regiónov.  Na 
riešení takýchto krízových javov sa podieľajú medzinárodné inštitúcie, ktoré sú na tento účel 
vytvorené, alebo  sa  vytvorili  ad hoc  v  snahe eliminovať  vzniknutú  krízu. Veľký  význam pri 
riešení  medzinárodných  kríz  alebo  kríz  s medzinárodným  dosahom  majú  aj  mimovládne 
medzinárodné  organizácie.  Najvýznamnejšiu  úlohu  v   procese  riešenia 
medzinárodnopolitických kríz, ale tiež kríz vo vnútri štátov, ktoré ohrozujú nielen územie a 
obyvateľstvo  krízou  postihnutej  krajiny,  ale  predstavujú  aj  hrozbu  pre  medzinárodnú 
bezpečnosť, zohráva OSN. (Šimák, 2010) 
 
INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE RIEŠENIA HUMANITÁRNYCH KRÍZ NA PÔDE 
ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV 
 

Do  polovice  80.  rokov  20.  storočia  boli  humanitárne  záležitosti  –  prevencia  a 
pripravenosť na riešenie katastrof a mimoriadnych udalostí, na okraji záujmu OSN, pretože 
predstavovali „nevítaný zásah“ do jej kľúčových funkcií v oblasti mieru a bezpečnosti. (Kent, 
2006,  s. 46). Za ostatných 30  rokov  s však humanitárne  záležitosti presunuli  z periférie do 
centra  záujmu OSN,  a to,  podľa  R.  Kenta,  v dôsledku  štyroch  prelínajúcich  sa  faktorov:  1. 
Vplyv  médií,  podčiarknutý  novými  technologickými  možnosťami,  priniesol  obraz 
o nepriaznivej situácii v rozvojovom svete „do obývačiek“ v bohatých štátoch, prebudiac tak 
výčitky svedomia v mnohých politických obvodoch. 2. Zvyšujúci sa počet humanitárnych kríz 
–  čoraz  väčší  podiel  ľudskej  populácie  bol  ohrozený  katastrofami  a mimoriadnymi 
udalosťami. Navyše v dôsledku chudoby sa v mnohých štátoch prejavila neschopnosť udržať 
minimálnu  sociálnu  bezpečnosť.  Zreteľne  sa  tak  prejavil  vzťah  medzi  zraniteľnosťou 
a chudobou.  3.  Bezprostredne  po  skončení  studenej  vojny  sa  superveľmoci  prestali 
orientovať na  rozvojovú pomoc  „spriazneným“  štátom –  koncom 80.  rokov  výrazne  klesla 
podpora mnohých  vlád,  čo  tiež  prispelo  k tomu,  že  sa  humanitárne  záležitosti  dostali  do 
centra  záujmu  OSN.  Zároveň  v tomto  období  vlády  mnohých  zo  „spriaznených“  štátov 
strácali schopnosť vládnuť (napr. v Somálsku, Libérii, bývalej Juhoslávii, Rwande, Zaire, mali 
vlády  obmedzenú  schopnosť,  resp.  v horších  prípadoch  aj  nezáujem,  vládnuť  a riešiť 
humanitárne  krízy  postihujúce  ich  obyvateľov).  Je  však  potrebné  poznamenať,  že  napriek 
poklesu objemov rozvojovej pomoci, prostriedky venované na humanitárnu pomoc neklesali. 
4.  Posledným  základným  dôvodom,  ktorý  podľa  R.  Kenta  posunul  humanitárne  záležitosti 
z periférie  do  centra  záujmu  OSN,  bol  vznik  „humanitárneho  podnikania“:  humanitárna 
pomoc sa stala dôležitým prvkom udržania rastu organizácií, ktorých aktivity boli zamerané 

                                                                                                                                                                                          
pohromy,  havárie  a katastrofy;  šírenia  nákazlivých  chorôb,  infekcií  a  pandémií. Medzinárodné  krízy  sú  charakterizované 
závažnosťou krízy, intenzitou krízy a životným cyklom krízy. (Filip, 2010) 
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na  túto  oblasť,  a to  čo  do  ich  počtu,  ako  i rozsahu  ich  pôsobnosti,  pričom medzi  týmito 
organizáciami výrazne stúpla konkurencia. 

Povedané  slovami  bývalého  generálneho  tajomníka  OSN  K.  Annana,  humanitárne 
záležitosti  sa  popri  udržaní mieru,  bezpečnosti  a presadzovaní  ľudských  práv  stali  štvrtým 
pilierom organizácie.  (Kent, 2006) Všetky hlavné orgány OSN majú, do určitej miery,  resp. 
špecificky,  pôsobnosť  aj  v oblasti  prevencie  a riešenia  humanitárnych  kríz.  Bezpečnostná 
rada  (BR) pôsobí najmä v oblasti predchádzania a riešenia ozbrojených konfliktov, ktoré sú 
často, ako už bolo vyššie zmienené, primárnou príčinou humanitárnych kríz. V rámci Valného 
zhromaždenia  (VZ),  ktoré  má  rovnako  ako  BR,  dôležité  rozhodovacie  právomoci,  sa 
humanitárnej oblasti  týka predovšetkým  činnosť  tretieho  z hlavných výborov – Sociálneho, 
humanitárneho  a kultúrneho  výboru.  Valnému  zhromaždeniu  tiež  podliehajú  dôležité 
programy a fondy, napr. Program OSN pre životné prostredie (UN Environment Programme, 
UNEP),  Detský  fond  OSN  (UN  Children´s  Fund,  UNICEF),  Rozvojový  program  OSN  (UN 
Development  Programme,  UNDP),  Populačný  fond  OSN  (UN  Population  Fund,  UNFPA), 
Rozvojový fond OSN pre ženy (UN Development Fund for Women, UNIFEM),  Úrad Vysokého 
komisára OSN pre utečencov  (Office of  the UN High Commissioner  for Refugees, UNHCR), 
Svetový potravinový program (World Food Programme, WFP), Program OSN pre ľudské sídla 
(UN Human Settlements Programme, UN‐HABITAT). Hospodárska a sociálna  rada, ktorej sú 
podriadené  funkčné  a regionálne  komisie,  ako  i ďalšie  orgány,    spolupracuje  najmä 
s odbornými  organizáciami  OSN,  napr.  Organizáciou  OSN  pre  výživu  a poľnohospodárstvo 
(Food and Agriculture Organization of the UN, FAO) a Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(World  Health  Organization,  WHO).  Pod  Sekretariát  spadá  Úrad  pre  koordináciu 
humanitárnych  záležitostí  (Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian  Affairs,  OCHA). 
(Štruktúra OSN)  To,  že  sa  humanitárne  záležitosti  dostali medzi  priority OSN,  sa  odrazilo 
aj v jej  organizačnej  štruktúre.  V roku  1991  bola  rezolúciou  VZ  zriadená  funkcia  Zástupcu 
generálneho  tajomníka  pre  humanitárne  záležitosti  (Under‐Secretary  General  for 
Humanitarian Affairs) a tiež osobitný Úrad na koordináciu humanitárnych záležitostí (Office 
for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA). 

OCHA vznikol v snahe posilniť efektívnosť systému reakcie na núdzové situácie. Jeho 
misia  spočíva  najmä  v mobilizácii  a koordinácii  efektívnej  humanitárnej  činnosti,  a to 
v spolupráci  s národnými  i medzinárodnými  aktérmi.  OCHA  vykonáva  svoje  funkcie 
prostredníctvom Medziagentúrneho stáleho výboru (The  Inter‐Agency Standing Committee, 
IASC)12,  ktorý  bol  zriadený  v  júni  1992,  v reakcii  na  Rezolúciu  VZ  46/182  o posilnení 
humanitárnej  oblasti,  ako  jedinečné  fórum,  ktoré  slúži  na  koordináciu,  tvorbu  politík 
a rozhodovanie  v oblasti  prevencie  a riešenia  humanitárnych  kríz. Výbor  zahŕňa  kľúčových 
aktérov v tejto oblasti tak z prostredia OSN, ako aj mimo nej. 

Účastníci  tohto  fóra  sú  rozdelení  na  „členov“  (Members)  a „stálych  prizvaných“ 
(Standing  Invitees),  pričom  medzi  týmito  dvoma  kategóriami  prakticky  nie  je  rozdiel.  K 
členom v súčasnosti patria: FAO, OCHA, UNDP, UNFPA, UN‐HABITAT, UNHCR, UNICEF, WFP 
a WHO; k prizvaným patria:  ICRC,  ICVA,  IFRC,  InterAction,  IOM, OHCHR, SCHR, SR on HR of 
IDP´s, WB13.  Pridaná  hodnota  IASC  spočíva  najmä  v širokom  zastúpení  kľúčových  aktérov 

                                                            
12 Rezolúcia VZ 48/57 potvrdila jeho úlohu medziagentúrneho koordinátora humanitárnej pomoci. 
13 ICRC – International Committee of the Red Cross (Medzinárodný výbor Červeného kríža); ICVA – International Council of 
Voluntary Agencies (Medzinárodná rada dobrovoľníckych organizácií); IFRC – International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca); InterAction – American 
Council  for Voluntary  International Action  (Americká rada pre medzinárodnú dobrovoľnícku činnosť);  IOM –  International 
Organization  for  Migration  (Medzinárodná  organizácia  pre  migráciu);  OHCHR  –  Office  of  the  United  Nations  High 
Commissioner  for  Human  Rights  (Úrad  Vysokého  komisára  OSN  pre  ľudské  práva);  SCHR  –  Steering  Committee  for 
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v oblasti  poskytovania  humanitárnej  pomoci.  Činnosť  IASC  rešpektuje    mandáty  svojich 
členov. Konečným cieľom každého rozhodnutia má byť efektívne poskytnutie humanitárnej 
pomoci krízou postihnutému obyvateľstvu. 

K primárnym cieľom IASC patrí (IASC): 

• formulovať a schvaľovať humanitárne politiky, 
• rozdeľovať zodpovednosť medzi humanitárne organizácie a programy, 
• dohodnúť spoločný etický rámec pre všetky humanitárne aktivity, 
• presadzovať spoločné humanitárne princípy aj medzi aktérmi mimo IASC, 
• identifikovať  oblasti,  v ktorých  existujú  nedostatky  v mandáte  alebo  operačnej 

kapacite, 
• riešiť  rozpory  alebo  nezhody  medzi  humanitárnymi  agentúrami  v systémových 

humanitárnych otázkach. 
 

Pod  vedením Koordinátora núdzovej pomoci  (Emergency Relief Coordinator, ERC)14 
teda  IASC  formuluje politiky v humanitárnej oblasti, odsúhlasuje  rozdelenie  zodpovednosti 
za  rôzne  aspekty  humanitárnej  pomoci,  identifikuje  a rieši  „medzery“,  a  snaží  sa 
o presadzovanie  humanitárnych  princípov.  Spolu  s Výkonným  výborom  pre  humanitárne 
záležitosti  (Executive  Committee  for  Humanitarian  Affairs,  ECHA)  tvorí  IASC  kľúčový 
strategický a koordinačný mechanizmus medzi najvýznamnejšími humanitárnymi aktérmi. 
 
VÝZVY PRE SYSTÉM RIEŠENIA HUMANITÁRNYCH KRÍZ 
 

Podľa  R.  Kenta  (2006)  bude  humanitárne  hrozby  v blízkej  budúcnosti  čoraz  viac 
charakterizovať  neistota,  komplexnosť  a rýchle  zmeny.  Preto  tí,  ktorí  sú  zodpovední  za 
prevenciu  a riešenie  rozsiahlych  kríz,  čelia  obrovskej  výzve.  Len  málo  z vládnych, 
medzivládnych  a mimovládnych  organizácií  prejavilo  záujem  o predvídanie  katastrof  a ich 
dôsledkov, a ešte menej z nich sa snaží zahrnúť tieto trendy do svojich stratégií a aktivít, či 
aspoň    preukázať  snahu  prispôsobiť  svoje  správanie,  s cieľom  stať  sa  agilnejšími, 
inovatívnejšími  a flexibilnejšími.  Toto  sú  podľa  R.  Kenta  výzvy  pre  všetkých,  osobitne  pre 
inštitúcie  OSN,  ktorá  bude  podľa  neho  aj  v budúcnosti  priamo  zaangažovaná  pri  riešení 
rozsiahlych  katastrof.  Mimoriadne  udalosti  preveria,  na  akom  základe  určuje  OSN  svoje 
priority,  a zároveň prinútia  členské  štáty uznať úlohy,  ktoré plní OSN, pretože  sami na ne 
nestačia. Neutrálna pozícia OSN  je akceptovaná aj  jej  kritikmi. OSN  je  jediným  systémom, 
ktorý  je vnímaný ako nestranný,  jej mandát  je globálny a má odbornú kapacitu na  to, aby 
monitorovala, radila a  informovala o hrozbách, ktorým môže svet v blízkej budúcnosti čeliť. 
Pretože členské štáty OSN preukazujú pomerne málo ochoty myslieť globálne a strategicky, 
OSN je v tejto oblasti jedinou nádejou. 

OSN so svojimi programami a odbornými organizáciami má kapacitu, aby predvídala 
vývoj a hľadala nástroje na predchádzanie a riešenie humanitárnych kríz, ale  táto kapacita 
nie  je  dostatočne  využitá15.  Problémom  je  najmä  pasivita  inštitúcií  a ich  nedostatočná 

                                                                                                                                                                                          
Humanitarian Response (Riadiaci výbor pre humanitárnu odozvu); SR on HR of IDP´s – Office of the Special Rapporteur on 
the Human Rights of  Internally Displaced Persons  (Úrad osobitného  spravodajcu pre  ľudské práva  vnútorne  vysídlených 
osôb); WB – World Bank (Svetová Banka). 
14 Po zriadení Oddelenia pre humanitárne záležitosti  (Department of Humanitarian Affairs, DHA) bol ERC pridelený status 
Zástupcu  generálneho  tajomníka  pre  humanitárne  záležitosti.  V roku  1998,  v  rámci  reformy,  bolo  DHA  preradené  pod 
OCHA. 
15 Viac o týchto nástrojoch na stránke humanitárnych záležitostí OSN (Humanitarian Affairs). 
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schopnosť formulovať stratégie. R. Kent vidí možnosť prekonania tohto zlyhávania v splnení 
dvoch  predpokladov:  1.  OSN  potrebuje  odhodlanie,  ktoré  umožní  strategické  myslenie 
a spoluprácu medzi  inštitúciami;  2. musí  to  byť  podporené  schopnosťou  zberu  informácií 
a dát. Podľa tohto autora by sa OSN mala v rámci svojho humanitárneho mandátu zamerať 
na 5 kľúčových aktivít: 1. stanovenie štandardov, 2. anticipáciu, 3.  inováciu, 4. koordináciu 
a 5. obhajobu. 

1. Napriek existencii istých štandardov, konkurencia organizácií pri získavaní potrebných 
zdrojov  často  vedie  k tomu,  že  aktivity  v humanitárnej  oblasti  sa  prispôsobujú  vôli 
donorov viac než potrebám adresátov. Autor navrhuje, aby realizácia projektov bola 
prenechaná  napr.  mimovládnym  organizáciám,  ktoré  majú  lepšiu  schopnosť 
„operovať  v teréne“,  OSN  by  tak  mohla  využiť  svoj  univerzalistický  charakter 
a odbornosť  na  presadzovanie  štandardov  v oblasti  prevencie,  pripravenosti  a pri 
riešení  humanitárnych  kríz,  ktoré  by  boli  meradlom  v rámci  širokej  humanitárnej 
komunity. 

2. Technická kapacita a odbornosť OSN je obdivuhodná, ale tento potenciál je len málo 
využitý. Globálny dosah organizácie a jej status  jej dávajú unikátnu pozíciu smerom 
k budúcnosti. 

3. OSN  by  mala  byť  „kreatívnejšia“,  najmä  pri  predchádzaní  katastrofám  (pri  ich 
predvídaní) by mala využívať moderné technológie a nové finančné mechanizmy. 

4. V oblasti koordinácie aktivít autor navrhuje prehodnotiť úlohy Koordinátora núdzovej 
pomoci  OSN.  Budúce  koordinačné mechanizmy  budú  zahŕňať  rôzne  typy  aktérov, 
vrátane  súkromných  spoločností  so  skúsenosťami  s efektívnym manažmentom.  Aj 
mimovládne organizácie  (strešné organizácie) by mohli plniť úlohy koordinátora pri 
komplexných  humanitárnych  operáciách.  Alternatívnu  „trojku“  predstavuje  pre 
autora  spojenie  podnikateľskej  sféry,  mimovládnych  organizácií  a odborných 
organizácií  OSN.  „OSN  nemusí  koordinovať,  aby  plnila  koordinačnú  úlohu.“  (Kent, 
2006, s. 48) 

5. Je potrebné dosiahnuť,  aby  sa OSN  zo  svojej pozície  starala o osvetu,  aby hovorila 
o potenciálnych hrozbách skôr, ako sa stanú reálnymi. 

Vo svete ešte stále panuje mylná predstava, že katastrofy a mimoriadne udalosti sú 
spojené  prevažne  s rozvojovým  svetom.  Je  však  veľmi  pravdepodobné,  že  humanitárne 
hrozby v blízkej budúcnosti úplne zmažú deliacu čiaru medzi Severom a Juhom. Je potrebné 
si uvedomiť, že chudoba má nielen katastrofálne  lokálne a regionálne dôsledky, ale vytvára 
potenciál  aj  pre  globálne  hrozby,  rovnako  ako  nadmerné  a neekologické  využívanie 
prírodných zdrojov rozvinutými krajinami má negatívny dopad aj na rozvojové krajiny. 
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SÚČASNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY 
 

Peter ČAJKA16   

 

Mobilita dnes predstavuje jeden z najvýznamnejších pohybov obyvateľstva vo svete a 
v súčasnej  ére  globalizácie  zároveň  predstavuje  jeden  z kľúčových  problémov  v súvislosti 
s globálnymi  problémami  ľudstva.  Problematika  svetovej  populácie  patrí  k jedným  zo 
súčasných kľúčových globálnych problémov ľudstva. Zrýchľujúci sa nárast svetovej populácie 
je veľmi závažným problémom súčasného sveta. Závažnosť tohto problému si ľudstvo začalo 
uvedomovať od začiatku 60. rokov 20. storočia, nakoľko demografický vývoj začal od tohto 
obdobia nadobúdať obrovské rozmery. Pojem „populačný problém“ sa tak stal predmetom 
mnohých odborných diskusií. Obyvateľstvo významne ovplyvňovalo a ovplyvňuje fungovanie 
spoločnosti, preto sa štúdiu demografických procesov a  jeho vývoju venovala v minulosti a 
venuje i v súčasnosti veľká pozornosť. 

Na začiatku 21. storočia predstavujú demografické faktory aj významný determinant 
globálnej  bezpečnosti.  Demografické  trendy  ovplyvňujú  bezpečnostné  prostredie  vo 
viacerých  ohľadoch.  (Terem,  2004)  Neustále  dynamicky menia  jeho  formálnu  i  obsahovú 
stránku. Niektoré aktuálne demografické trendy majú veľmi špecifický charakter a s rastom 
svetovej  populácie  sa  rozvíja  aj  ich  diverzita.  Zvýšená  pozornosť,  ktorej  sa  v  posledných 
rokoch  v  súvislosti  s  globalizáciou  a dynamickými  zmenami  v  bezpečnostnom  prostredí 
dostáva  demografickým  trendom  a demografickému  vývoju,  vedie  k  šíreniu  rôznych 
demografických  mýtov,  mnohokrát  s politickým  pozadím.  (Terem,  2008)  Súhra  viacerých 
demografických,  bezpečnostno‐politických  a  ekonomických  faktorov  vytvorila  vo  svete 
niekoľko  zón  krízového,  ba  priam  až  katastrofického  vývoja.  Medzi  tieto  zóny  patria 
predovšetkým širšia Subsaharská Afrika, stredná a juhovýchodná Ázia. (Lupták, 2005. S. 561‐
562)  

Objektom  skúmania  demografie  je  populácia,  resp.  obyvateľstvo.  Obyvateľstvo 
nemožno považovať  za  statický element,  ale naopak,  vyznačuje  sa  silnou dynamikou  jeho 
počtu,  štruktúry,  priestorového  rozloženia  a  ďalších  znakov.  Pritom  zmeny  jednotlivých 
znakov sú spravidla navzájom reťazovo spojené a sú charakteristickým a veľmi významným 
procesom  každej  populácie.  Vlastná  dynamika  obyvateľstva  zahŕňa  veľké  množstvo 
procesov,  ktoré  sa  na  rozličných  geografických  úrovniach  prejavujú  diferencovane  a  s 
ktorými súvisia  i osobitné problémy. Rast obyvateľstva súvisí so zabezpečením  jeho fyzickej 
existencie, v mnohých regiónoch najmä s problémom zabezpečenia dostačujúceho množstva 
potravín.  Na  nižšej  úrovni  vystupujú  s  dynamikou  obyvateľstva  také  otázky,  ako  je 
zabezpečenie  požadovaného  množstva  pracovných  miest,  rastu  národného  dôchodku, 
formovanie sociálnej štruktúry atď. 

Kvalifikované  rozhodovanie  v  oblasti  ekonomiky,  sociálnych  vecí,  zamestnanosti, 
školstva,  zdravotníctva  a bytovej  výstavby  sa nemôže  zaobísť bez  kvalifikovaných,  vhodne 
štruktúrovaných,  variantných  a  pohotových  demografických  informácií.  Význam 
demografických  informácií  zvyšuje  súčasná  spoločenská  situácia,  keď  súčasťou 
spoločenských  zmien  sú  aj  zásadné  zmeny  v  reprodukčnom  správaní  obyvateľstva. 

                                                            
16 Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie. Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov. Univerzita Mateja Bela, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica. E‐mail:  peter.cajka@umb.sk  
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Dôsledkom  týchto  zmien  sú  zmeny  v prírastkoch  a  štruktúre  obyvateľstva,  mení  sa  aj 
štruktúra rodín a domácností. Okrem  informácií o minulom a súčasnom populačnom vývoji 
sú  pre  rozhodovacie  procesy  potrebné  aj  informácie  o  očakávanom  vývoji. Demografické 
prognózy sú základom pri uvažovaní o budúcom vývoji spoločnosti. 

Zmenám  v oblasti  globálneho  populačného  správania  sa,  ktoré  intenzívne 
zaznamenávame  od  polovice  20.  storočia  predovšetkým  v súvislosti  s prudkým  nárastom 
obyvateľstva  sveta  a s jeho  nerovnomerným  rozmiestnením,  venujú  zvýšenú  pozornosť 
mnohí odborníci, vedci, ako aj svetové organizácie zaoberajúce sa demografickými aspektmi 
života  spoločnosti. Nakoľko  populačné  zmeny majú  za  následok  aj  ekonomické  a sociálne 
efekty  (Rošteková, 2009),  je  zrejmé,  že  v období  výrazných populačných  zmien  je potreba 
a dopyt po  informáciách a údajoch o tom, ako sa bude obyvateľstvo vyvíjať a aké bude mať 
parametre  obrovský.  Výsledkom  takéhoto  vývoja  je  snaha  zistiť  a predikovať  očakávaný 
vývoj.  

OSN publikovala  v  roku 2003 prognózu obyvateľstva  sveta,  ktorá má na  rozdiel od 
prechádzajúcej dlhodobej prognózy do  roku 2150 podstatne dlhší  časový horizont  ‐  až do 
roku 2300. Treba však konštatovať, že výsledky pre takto dlhý časový horizont je treba brať s 
veľkou rezervou, za najviac pravdepodobné môžu byť zohľadňované výsledky do roku 2050. 
(Abrhám, 2008) 

Prognóza  vychádza  zo  zistenia,  že  populačný  rast  rozvojových  krajín,  spôsobený 
vysokou pôrodnosťou sa spomalil, a predpokladá, že sa bude spomaľovať aj naďalej. Priblíži 
sa  tak k situácii v dnešných vyspelých krajinách, pri ktorých prognóza naopak predpokladá 
prekonanie súčasnej nízkej plodnosti. Ako pri vyspelých, tak aj pri rozvojových krajinách sa 
predpokladá rast priemernej dĺžky života (rýchlejší v rozvojových krajinách, vyspelé krajiny si 
však zachovajú určitý náskok). 

V projekcii OSN má svetová populácia dosiahnuť úroveň 8,92 miliardy obyvateľov v 
roku  2050.  Svoje maximum  dosiahne  v  roku  2075  a  to  9,22 miliardy  po  ktorom  by mal 
nasledovať pomalý pokles  a  v  roku  2300  sa má počet ustáliť na  8,97 miliardy obyvateľov 
planéty. Táto prognóza rastu populácie, resp. dosiahnutia určitého maxima počtu obyvateľov 
zeme  vychádza  s tzv.  stredného,  resp.  optimálneho  odhadu.  Opodstatnenosť  tvrdenia 
o dosiahnutí  maximálneho  počtu  obyvateľov  sveta  na  takejto  úrovni  vychádza  aj 
z ukazovateľov  maximálneho,  resp.  relatívneho  medziročného  prírastku  vo  svete.  Pokiaľ 
medziročný  rast  populácie  na  úrovni  2,19  %  ročne  dosiahol  svoj  vrchol  v roku  1963, 
v súčasnosti  sa  tento  rast  pohybuje  priemerne  na  úrovni  1,14 %.  Zároveň  sa  v roku  1989 
dosiahol maximálny medziročný rast populácie sveta 88 miliónov obyvateľov.  

Odborníci  z OSN  však  tvrdia,  že  stačí  aj  malá  zmena  v ukazovateľoch  pôrodnosti 
a populácia môže o 300 rokov vyzerať úplne inak. Deväť miliardový odhad je preto len akousi 
strednou  hodnotou  založenou  na  predpoklade,  že  každá  rodina  na  svete  bude  mať 
v priemere dve deti. Ak by však priemerný počet detí na rodinu bol o osminu vyšší, na Zemi 
by  v roku  2300  žilo  až  36,4 miliardy  ľudí,  ak  o rovnakú  hodnotu  nižší,  boli  by  to  len  2,3 
miliardy. Hoci obe varianty nemožno vylúčiť, OSN s nimi nepočíta.  

Táto  tendencia  nárastu,  poklesu  a  následného  nárastu  počtu  obyvateľov  vyplýva 
z predpokladov o budúcich trendoch v životných ukazovateľoch. V niektorých krajinách môže 
natalita klesať na podprírastkovú úroveň, hoci v niektorých prípadoch nie na dlho. Po čase je 
možný  návrat  k  prírastkovým  hodnotám  a  následne  bude  pravdepodobná  dĺžka  života 
v krajinách vykazovať trend nenarušeného pomalého nárastu. 

Je  predpoklad,  že  regióny  a  krajiny  budú  vykazovať  rovnaké  demografické  trendy 
v dlhodobom horizonte, avšak jednotlivé stupne vývoja budú dosahovať v rozdielnom čase. 
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Skôr ako globálny vývoj obyvateľstva je dôležité sledovať regionálny nárast populácie 
sveta. Vo  vyspelých  krajinách  sveta  dnes  žije  približne  necelých  6,9 miliardy  obyvateľstva 
pričom  vo  vyspelých  krajinách  sveta  je  to  1,22  miliardy  ‐  17,9  %  obyvateľstva  Zeme 
a v rozvojových krajinách sveta žije 5,60 miliardy čo predstavuje 82,1 % obyvateľstva Zeme. 
Predikcia nárastu obyvateľstva Zeme podľa OSN do roku 2050 je však rozdielna. Celkovo vo 
svete pribudne približne 2,5 miliardy obyvateľstva čo predstavuje nárast asi o 40 %. Vyspelé 
krajiny sveta  (krajiny Severnej Ameriky,  Japonsko, Európa, Austrália a Nový Zéland) sa však 
budú  podieľať  nárastom  len  2 %, menej  vyspelé  krajiny  sveta  (krajiny  Latinskej  Ameriky 
a Karibiku, Ázia  s výnimkou  Japonska, Malajzia, Mikronézia a Polynézia) nárastom približne 
49 % a najmenej vyspelé krajiny (väčšina krajín Afriky) sa budú podieľať nárastom až 129 %.  

Rozvojové  krajiny majú  vo  svojom  demografickom  vývoji  „meškanie“  za  vyspelými 
krajinami približne 75 rokov a proces demografickej revolúcie by mal byť v týchto krajinách 
ukončený približne za 50 rokov. Ani to však nebude znamenať zastavenie populačného rastu, 
ku  ktorému  bude  potrebných  ďalších  minimálne  50  rokov.  To  znamená,  že  definitívne 
riešenie  tohto  problému  môžeme  očakávať  až  v druhej  polovici  21.  storočia.  Veľmi 
problémovou  oblasťou  v tomto  zmysle  je  Afrika,  v ktorej  rast  populácie  dnes  dosahuje 
približne 2,9 %. Ďalšou kritickou oblasťou je Latinská a Južná Amerika a Ázia. Južná Ázia mala 
na konci 20.  storočia 2,2 miliardy obyvateľov,  čo  je  rovnaký počet ako obyvateľstvo Zeme 
v roku 1950. (Veselá, 2003, s. 163)  

Taktiež  sa  predpokladá  rozdielny  vývoj menších  regiónov  v  rámci  väčších  celkov.17 
Napríklad: 

− tri  Africké  regióny  ‐  východná,  stredná  a  západná  Afrika  dosiahnu  nezvyčajne 
vysoký nárast v porovnaní s ostatnými regiónmi do roku 2100. V prípade krajinách 
tohto regiónu sa predpokladá v rokoch 2000 ‐ 2050 viac ako 200 % nárast (Čad – 
282 %, Uganda – 250 %, Kongo – 245 %, Somálsko – 240 %, Mali – 230 %), 

− pri ázijských regiónoch sa očakáva prudší nárast na západe, pomalší na východe 
(Omán – 218 %, Saudská Arábia – 185 %, Pakistan – 138 %, Nepál – 110 %, India – 
58 %, Bangladéš – 57 %). Do roku 2100 sa Ázia stane len 2,2‐krát početnejšia ako 
Afrika, namiesto terajších 4,5‐krát, 

− Latinská  Amerika  a  Karibik  ako  najhomogénnejšia  oblasť  bude  nasledovať 
relatívne paralelné  trendy v natalite a pravdepodobnej dĺžke života.  (Paraguaj – 
155 %, Nikaragua  –  122 %)  Severná  Amerika  ako  jediný  región  nedosiahne  do 
roku 2050 pod prírastkovú úroveň a to hlavne vďaka migrácií, 

− Európa podobne ako Ázia zaznamená vyšší nárast na západe a nižší na východe. 
Východná Európa  vyčnieva  s nízkymi hodnotami pravdepodobnej dĺžky  života a 
ani v dlhodobých predpovediach nedosiahne úroveň ostatných regiónov.18  

 
V súčasnosti viac ako 60 % obyvateľstva Zeme (3,8 mld.) žije v Ázii, pričom len v Číne 

a Indii  žije dohromady  viac ako 37 % populácie  sveta  (2,5 mld.), nasleduje Afrika  so 14 % 
(1 mld.), Európa s 11 % (731 mil.), Severná Amerika s 8 % (514 mil.), Južná Amerika s 5,3 % 
(371 mil.) a Austrália a Oceánia s 0,3 % (21 mil.).19  

                                                            
17 WORLD POPULATION TO 2300. Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/SER.A/236, United Nations 2004. In:   
http://www.un.org/esa/population/publications/ longrange2/WorldPop2300final.pdf 
18 http://www.nationmaster.com/graph/peo_pro_pop_gro‐people‐projected‐population‐growth  
19 http://wapedia.mobi/en/World_population 
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Približne 4,83 mld. obyvateľov Zeme, čo predstavuje 70,5 % dnes žije v 20 krajinách 
sveta. V Európskej únii v súčasnosti žije viac ako 501 miliónov obyvateľov, čo predstavuje len 
7,4 % svetovej populácie.  

V prípade  najľudnatejších  krajín  sveta  môžeme  do  budúcnosti  vidieť  významné 
rozdiely. V roku 2050 narastie predovšetkým počet obyvateľov v menej vyspelých krajinách 
sveta.  Najvýznamnejšia  zmena  však  nastane  na  prvom mieste,  na  ktoré  sa  po  prvý  krát 
dostane  India. Táto  zaznamená  za 100  rokov  (1950 – 2050) najvýraznejší absolútny nárast 
počtu obyvateľstva takmer o viac ako 1,3 mld. obyvateľov.  

Z hľadiska  prognózovania  je  predpoklad,  že  pravdepodobná  dĺžka  života  bude  rásť 
nepretržite, bez vrchného limitu, ovplyvnená hlavne pomermi v krajine. Do roku 2100 bude 
vek kolísať od 66 do 97 rokov a do roku 2300 od 87 až do neuveriteľných 106 rokov. 

Nárast  populácie  samozrejme  ovplyvní  aj  pomer  medzi  obyvateľstvom  a  jeho 
životným  priestorom.  Naďalej  bude  rásť  hustota  obyvateľstva  a  jej  nerovnomerné 
rozmiestnenie, ktoré  sa bude v  roku 2100 v priemere pohybovať od 3,6 obyvateľa na km2 
v Austrálii,  až  do  540  obyvateľov  na  km2  v  Mikronézii.  Najhustejšie  obývaným  bude 
pravdepodobne Bangladéš s takmer 2000 ľuďmi na km2. 

Jedným z najzávažnejších trendov budúcnosti je starnutie populácie. Zatiaľ čo v roku 
2000 bol svetový priemer 26 rokov, v roku 2100 to bude 44 rokov a v roku 2300 až 48 rokov. 
Taktiež sa v rozmedzí rokov 2100 až 2300 predpokladá nárast  ľudí nad 65 rokov až o jednu 
tretinu  (z 24 % na 32 %), počet  ľudí nad 80  rokov a viac sa zdvojnásobí  (z 8,5 % na 17 %) 
a počet 100 ročných obyvateľov planéty sa znásobí 9 krát (z 0,2 % na 1,8 %). Až neuveriteľne 
pôsobí fakt, že keď v roku 2000 bol priemerný svetový dôchodkový vek 65 rokov, znamenalo 
to,  že  dôchodca  si  svoj  zaslúžený  odpočinok  užije  len  niečo  viac  ako  2  týždne.  Ak  by  sa 
priemerný vek odchodu do dôchodku vo svete nezmenil až do roku 2300, tak by sme sa ocitli 
na dôchodku v priemere až 31 rokov. 

Zaujímavé je tiež obdobie demografického vývoja krajín, nazývané ako demografické 
okno.  Toto  obdobie  je  charakterizované  tým,  že  počet  deti  a  mládeže  pod  15  rokov 
nepresahuje 30 % a počet ľudí nad 65 rokov a viac nedosahuje 15 % celkovej populácie. Ako 
dôsledok v období  trvajúcom asi 30‐40  rokov sa v populácií stáva dominantnou  časť  ľudí v 
produktívnom  veku.  Táto  situácia  nastane  napríklad  v  Afrike  až  okolo  roku  2045,  alebo 
neskôr. Na rozdiel od Európy, ktorá sa v demografickom okne ocitla už pred rokom 1950 a v 
súčasnosti tu nastupuje tzv. tretí vek, keď vo vekovej štruktúre dominujú starší ľudia. 

V  záveroch  prognózy  OSN  do  roku  2050  sa  konštatuje,  že  rozdiely  v  populačnej 
dynamike medzi menej a viac rozvinutými krajinami budú pokračovať. V súčasnosti populácia 
viac rozvinutých regiónov sveta rastie mierou 0,25 % za rok, pričom menej rozvinuté regióny 
rastú 6 krát  rýchlejšie, mierou 1,46 % za  rok. Faktom  tiež ostáva, že najmenej  rozvinutých 
krajín sveta podľa OSN zažívajú najrýchlejší rast, až 2,4 % ročne. Tieto tendencie rastu budú 
pokračovať až do roku 2050. Ako  ich následok sa veľkosť populácie viac rozvinutých krajín, 
v súčasnosti asi 1,2 miliardy, v najbližších rokov zmení len nepatrne. Negatívne výkyvy môžu 
byť zapríčinené natalitou, ktorá by sa mala udržať pod prírastkovou úrovňou a spôsobiť, že 
30  rozvinutých  krajín  sveta  sa  stane  menšími,  čo  do  počtu  obyvateľov  v  polovici  tohto 
storočia.  Napríklad  v  prípade  Japonska  pôjde  o 14  %  populácie,  v  Taliansku  22  %,  v 
Bulharsku, Rusku či na Ukrajine sa bude jednať o stratu 30 až 50 % populácie. 

Krajiny menej rozvinuté môžu očakávať nárast počtu obyvateľov z 4,9 miliardy v roku 
2000,  na  7,7 miliardy  v  roku  2050.  Najväčší  nárast  zase  nastane  v  najmenej  rozvinutých 
krajinách, čím môže populácia v krajinách ako Burkina Faso, Mali, Niger, Somálsko a Jemen 
narásť až štvornásobne. 
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Medzinárodná migrácia  by  sa  podľa  prognóz  nemala  v  budúcnosti  výrazne meniť. 
(Bolečeková, 2010) Viac rozvinuté krajiny môžu nasledujúcich 50 rokov očakávať každoročne 
približne  2  milióny  imigrantov.  Tradičnými  prijímateľmi  by  mali  zostať  Spojené  štáty 
americké,  Nemecko,  Kanada,  Veľká  Británia  a  Austrália.  Najčastejšími  krajinami  pôvodu 
emigrantov bude Čína, Mexiko, India, Filipíny a Indonézia. 

V roku 2000 boli najľudnatejšími krajinami sveta Čína, India a USA. Do roku 2050 by 
však  toto prvenstvo mala definitívne získať  India. Ďalšie krajiny v poradí  Indonézia, Brazília 
a Rusko  budú  nahradené  novými  extrémne  početnými  krajinami  Pakistanom,  Indonéziou 
a Nigériou.  

Zo záverov prognóz OSN vyplýva, že demografické zmeny do veľkej miery ovplyvňujú 
a budú ovplyvňovať životy jednotlivcov, ale aj krajín a regiónov. Demografické determinanty 
ako  natalita,  mortalita  a  migrácia  môžu  mať  vplyv  na  pozície  štátov  v  medzinárodnom 
systéme. Keďže aj počet obyvateľov sa pokladá za mocenský atribút daného štátu, môžu sa v 
budúcnosti zmeniť jednotlivé pomery síl, dôjsť k výmenám strategických hráčov v regiónoch, 
alebo k narušeniu demografickej rovnováhy. 

Práve zmenu demografickej rovnováhy ako jednu z príčin eskalácie konfliktov a vojen 
označil aj Samuel P. Huntington. Vo svojej knihe „Stret civilizácií“ sa vyjadril: „Početný rast 
jednej skupiny vyvoláva politický, ekonomický  i spoločenský tlak na ostatné skupiny. A ešte 
dôležitejšie  je  to,  že  vyvoláva  vojenské  tlaky  na  skupiny,  ktoré  sú  demograficky  menej 
dynamické“. (Huntington, S.P. 2001)  

Na nájdení efektívnych krokov smerom k optimálnej demografickej situácii sa musia 
podieľať  nielen  obyvatelia  štátov,  ich  vládne  politiky,  ale  aj  celosvetové  spoločenstvo 
koordinovaným prístupom. 

Väčšina  prognóz  o vývoji  obyvateľstva  sa  tak  zhoduje  v tom,  že  počet  celosvetovej 
populácie  sa  stabilizuje  a  populačné  procesy  budú  predstavovať  len  jednoduchú 
reprodukciu. Nevyriešené  otázky  predstavujú  čas  a početnosť  tejto  stabilizácie. Ak  sa  rast 
populácie  kvantitatívne  zastaví  neznamená  to,  že  sa  zastaví  aj  kvalitatívny  rast.  Práve 
naopak, predpokladá sa skvalitnenie všeobecného vzdelania, profesionálnej prípravy, zdravia 
populácie, skvalitnenie bývania a kultúrnej úrovne. Horná hranica početnosti obyvateľstva je 
vo  viacerých  prognózach  rozdielna,  no  často  sa  vychádza  z potenciálu  prírodných  zdrojov 
Zeme,  ktoré  reprezentuje  poľnohospodárska  pôda.  Viaceré  prognózy  stanovujú  rôznu 
veľkosť pôdy, ktorá  je potrebná pre život  jednotlivca,  čo znamená aj rozdielne  čísla hornej 
hranice početnosti, napr. americký štandard je 2000 m² poľnohospodárskej pôdy t.j. 40 – 50 
miliárd obyvateľov. Podľa japonského štandardu je to len 680 m² pôdy, čo predstavuje hornú 
hranicu až 157 miliárd ľudí.  
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DICHOTÓMIA LIBERÁLNEHO A ŠTÁTOCENTRICKÉHO PRÍSTUPU K  
„ZODPOVEDNOSTI OCHRAŇOVAŤ“ 

 
Michal ČUBRÍK, Lucia HUSENICOVÁ 

 
Resumé  
The  newly  formed  concept  of  responsibility  to  protect  reflex  the  ambition  of  international  community 
(represented  by  the  UN)  to  overcome  the  disputes  brought  up  by  the  issue  of  the  need  of  humanitarian 
intervention as was experienced in the 1990s. The main discussions evolve around the concept of sovereignty on 
one hand and the need to help humans in need on the other. Therefore the concept of responsibility to protect 
was introduces at the outset of 21st Century. Its core idea is based on perception of sovereignty as responsibility 
not only right or authority. Nevertheless the international relations practice, where the actions of states are still 
mainly  influenced  by  their  national  interests,  showed  significant  dichotomy  between  theory  and  reality, 
between documents and actions.  

Key words: humanitarian intervention, responsibility, sovereignty, liberalism, realism 

 
ÚVOD 

„Zodpovednosť ochraňovať“ je iniciatívou medzinárodného spoločenstva reflektujúca 
vývoj  v medzinárodných  vzťahoch  v post  konfliktnom  období,  súvisiaci  s problematikou 
potreby humanitárnej  intervencie, resp. práva  intervenovať. Koniec bipolárnej konfrontácie 
a rozpad Sovietskeho zväzu viedli v mnohých štátoch k zintenzívneniu snáh o transformáciu 
politického systému. V mnohých prebehli tieto zmeny pokojne/nenásilne v niektorých viedli 
k násilnostiam, ktoré vyvrcholili občianskou vojnou a smrťou mnohých nevinných civilistov. 
Ďalšie zmeny sa dotkli rozvojových krajín, kde strata podpory vládnucich režimov zo strany 
jednej zo súperiacich mocností počas studenej vojny, viedla k aktivizácii opozície, ktorá často 
krát vyústila do ozbrojených stretov a násilností. Tieto udalosti (genocída v Rwande, masaker 
v Srebrenici, situácia v Kosove) viedli k zintenzívneniu diskusií o možnosti  tzv. humanitárnej 
intervencie,  teda zásahu ozbrojenými silami  jedného, alebo skupiny štátov na území  iného 
štátu  s cieľom  ochrániť  obyvateľstvo  pred  porušovaním  jeho  základných  a všeobecne 
akceptovaných  práva,  ktoré  je  najčastejšie  motivované  náboženskými,  alebo  rasovými 
rozdielmi a ktorému vláda daného štátu nie je schopná zabrániť, alebo ho sama realizuje.  

Práve  reakcie  medzinárodného  spoločenstva  na  udalosti  v Rwande,  a v Kosove 
vzbudili  najväčšie  kontroverzie.  Prvý  prípad  otvoril  jednu  z rovín  diskusií  súvisiacich 
z humanitárnou  intervenciou, a to morálny a etický charakter  rozhodnutia nezasiahnuť. Na 
druhej  strane  prípad  intervencie  v Kosove  ovplyvnil  prebiehajúce  diskusie  v ďalších  dvoch 
rovinách,  prvá,  medzinárodnoprávna  súvisí  s otázkou  suverenity  štátu  a záväzku  štátov 
nezasahovať do vnútorných záležitostí iných štátov. Druhá rovina súvisí s legitimitou zásahu, 
keďže  bol  vykonaný  jednotkami  členských  štátov  NATO  bez  výslovného  súhlasu 
Bezpečnostnej  rady OSN, ktorá  je podľa Charty OSN  jediná oprávnená  rozhodnúť o použití 
sily, resp. vynútení silou. Hlbšia, o teórie opretá analýza týchto dvoch konkrétnych prípadov 
poukazuje na rozdielne vnímanie udalostí medzinárodných vzťahov z pohľadu liberalizmu na 
jednej  strane  a realizmu  na  strane  druhej.  Kým  prvý  vníma  ako  významného  aktéra 
medzinárodných  vzťahov  aj  jednotlivca  s jeho  právami  a povinnosťami,  druhý  za  jediného 
relevantného  aktéra  považuje  suverénny  štát.  Teoretický  prístup  teda  dopĺňa  diskusie 
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o humanitárnych  intervenciách  o ďalšiu  rovinu,  a tým  je  motivácia  konania  aktérov 
medzinárodných vzťahov, a spôsob formovania a realizácie zahraničnej politiky štátov.  

Cieľom  predloženého  príspevku  je  priblížiť  základné  východiská  „Zodpovednosti 
ochraňovať“, ako aj aktuálny stav a praktické prejavy tejto  iniciatívy a zároveň poukázať na 
kontroverzie  s ňou  súvisiace,  ktoré  závisia  od  pohľadu  dvoch  dominantných  teórií 
medzinárodných vzťahov na motivácie štátov angažovať sa v medzinárodno‐politickom dianí.  
 
DEFINÍCIA „ZODPOVEDNOSTI OCHRAŇOVAŤ“ 

 
Prvým dokumentom, ktorý komplexne spracoval a definoval túto  iniciatívu  je Správa 

medzinárodnej komisie  zaoberajúcej  sa  intervenciou a suverenitou, ktorá bola vytvorená v 
roku 2000 s podporou kanadskej vlády. Autorský kolektív sa v nej zaoberá nielen podstatou 
samotnej  zodpovednosti  chrániť  ľudstvo,  ale  aj  otázkami  súvisiacimi  s prevenciou, 
s problematikou suverenity a zásady nezasahovania, ako aj z postavením Bezpečnostnej rady 
OSN.  

„Zodpovednosť  ochraňovať“  je  založená  na  suverenite  štátov  ako  jednej  zo 
základných zásad medzinárodného práva. Suverenita  je ale vnímaná nielen ako právo štátu 
kontrolovať, ale zároveň aj ako povinnosť  resp. záväzok štátu  realizovaný v troch  rovinách. 
Prvou rovinou  je povinnosť každého štátu ochraňovať život svojich občanov a ich pohodlný 
život.  Druhá  rovina  má  medzinárodno‐politický  rozmer  a súvisí  so  zodpovednosťou 
štátu/autority  nielen  pred  občanmi,  ale  aj  pred  ostatnými  partnermi/členmi 
medzinárodného  spoločenstva.  Treťou  rovinou  je  zodpovednosť  štátu/autority  za  prijaté 
rozhodnutia a následné konanie. (ICISS Report, 2001)  
 

Súčasťou  zodpovednosti  ochraňovať,  ako  praktickej  realizácie  zahraničnej  politiky 
štátov  sú  tri  roviny  tejto  zodpovednosti. Prvou  je  zodpovednosť predchádzať vývoju, ktorý 
môže potenciálne viesť k potrebe intervencie medzinárodného spoločenstva. Táto rovina sa 
prirodzene  dotýka  tých  oblastí  ľudského  života,  ktoré  sú  človekom  ovplyvniteľné,  ako 
charakter politického systému, pôsobenie radikálnych názorov, alebo skupín atď. Prevencia 
konfliktov  je dôležitou  súčasťou medzinárodného práva,  je  záväzkom priamo  vyplývajúcim 
z kapitoly VI. Charty OSN, v ktorom sa  členské štáty zaväzujú k riešeniu vzájomných sporov 
mierovým  spôsobom,  pričom  na  to  majú  k dispozícii  niekoľko  mechanizmov.  Avšak  ani 
Charta  ani iné  normy medzinárodného  práva  nezahŕňajú  problematiku  riešenia  sporov  na 
vnútropolitickej úrovni a ich možný negatívny dopad na medzinárodný mier a bezpečnosť.  

Druhou úrovňou je zodpovednosť reagovať, v tomto prípade je možná dvojaká forma 
reakcie, nevojenskými prostriedkami – sankcie, blokády, embargo, prerušenie stykov medzi 
štátmi,  atď.  Druhou  možnosťou  je  ozbrojená  humanitárna  intervencia,  ktorá  svojim 
charakterom, ale hlavne motívmi vyvoláva najväčšie kontroverzie. Tretiu rovinu predstavuje 
zodpovednosť  obnovovať,  a teda  poskytnúť  potrebnú  pomoc  a podporu  po  ukončení 
intervencie pri obnovovaní, rekonštrukcii a zmierení. 

 
Kedy  je možné uvažovať o ozbrojenej  intervencii  s cieľom ochrániť  trpiacich? Podľa 

autorského kolektívu správy, humanitárna  intervencia sama o sebe  je v rozpore so zásadou 
suverenity, ktorá je „Hypokratovou prísahou“ (ICISS Report, 2001) medzinárodných vzťahov. 
Avšak medzinárodnopolitická prax ukázala, že v prípade zlyhania vlády štátu pri poskytovaní 
ochrany  svojim  občanom,  ktorí  sú  dlhodobo  vystavení  násilným  porušovaniam  ich 
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základných  ľudských práv, sú ostatní členovia medzinárodného spoločenstva zodpovední za 
zastavenie týchto neprávostí. Správa preto definuje šesť kritérií na základe ktorých je možné 
ozbrojenú intervenciu akceptovať.  

Prvým  kritériom  je  otázka  autorizácie  intervencie.  Od  skončenia  2.  svetovej  vojny 
a prijatia  Charty  OSN  je  Bezpečnostná  rada  ustanovená  ako  jediný  orgán,  ktorý  má 
kompetenciu  rozhodnúť  o použití  sily  v medzinárodných  vzťahoch,  resp.  delegovať  túto 
kompetenciu  na  inú medzinárodnú,  regionálnu  organizáciu.  Na  druhej  strane  OSN  nemá 
právo  za  žiadnych  okolností  zasahovať  do  vnútorných  záležitostí  suverénneho  štátu. 
Z uvedeného vyplýva, že ustanovenia Charty tak ako boli prijaté v roku 1945 prispievajú ku 
kontroverzii  spojenej  s ozbrojenou  intervenciou.  Na  jednej  strane  sa  Charta  primárne 
zameriava na úpravu vzťahov medzi  štátmi ako aktérmi medzinárodných vzťahov a nerieši 
prípady  kedy  vnútropolitická  situácia  ohrozuje medzinárodný mier  a bezpečnosť.  Zároveň 
Charta  a zloženie  Bezpečnostnej  rady  zavádzajú  nerovnosť  medzi  štátmi,  umožňujúc 
mocnostiam  vetovať  prijatie  rozhodnutia  a tým  presadzovať  záujmy  svojich  vlád  na 
medzinárodnej úrovni. Na druhej  strane  v súčasnosti neexistuje  žiadna  inštitúcia,  ktorá by 
mala väčšiu legitimitu na autorizáciu ozbrojenej intervencie. 

Druhým  je  spravodlivý  zámer, dôvod  intervencie, všeobecne hovoríme o šokujúcich 
udalostiach  kam  sú  zahrnuté  genocída,  straty  na  životoch,  etnické  čistky,  porušenie 
vojnového práva, kolaps štátu a prírodná resp. environmentálna katastrofa. V tomto bode je 
dôležité  dokázanie  oprávnenosti  zásahu.  Tento  proces  výrazne  prispieva  ku  kontroverzii, 
pretože  v súčasnosti  nie  je  možné  získať  dôkazy,  ktoré  by  zabránili  spochybňovaniu 
intervencie.  Jednou  z príčin  je  samotných  spôsob  fungovania  medzinárodných  vzťahov 
v anarchickom prostredí bez existencie orgánu vynútenia.  

Tretím kritériom je primárny dôvod intervencie, ktorým má byť snaha odvrátiť, resp. 
zabrániť  ľudskému utrpeniu. K jej akceptácii môže prispieť to, ak  je  intervencia kolektívnou 
aktivitou  (nezrealizuje  ju  jeden  štát),  ak  má  podporu  medzi  ohrozeným,  resp.  trpiacim 
obyvateľstvom.  Pre  regionálnu  stabilitu  je  dôležitým  faktorom  aj  rešpektovanie  postojov 
a nárokov regionálnych aktérov, ktorých vývoj v danom štáte bezprostredne ovplyvňuje.  

Po  štvrté  je  dôležité,  že  ozbrojená  intervencia  sa  zrealizuje  len  v tom  prípade,  ak 
zlyhali  všetky  diplomatické  prostriedky.  Piatym  kritériom  je  rozsah,  trvanie  a intenzita 
operácia,  ktoré  by mali  byť minimálne.  Posledným  kritériom  je  otázka  úspešnosti  akcie, 
a teda  že  dopady  intervencie  nebudú  horšie  v porovnaní  s dôsledkami  ktoré  by  malo 
nekonanie.  

Správa  komisie  je  vôbec  prvým  pokusom  o systematizáciu  celého  konceptu 
„zodpovednosti  ochraňovať“,  ktorý má  ambíciu  stať  sa  jednou  z noriem medzinárodných 
vzťahov do budúcnosti. Táto  snaha  sa odráža aj  v ďalších dokumentoch prijatých na pôde 
OSN.   

V dokumente  prijatom  na  Svetovom  summite  v roku  2005  bola  „zodpovednosť 
ochraňovať“ definovaná prostredníctvom  troch pilierov. Prvým pilierom  je povinnosť  štátu 
ochraňovať  populáciu  (nielen  občanov)  pred  genocídou,  vojnou,  etnickými  čistkami 
a zločinom proti  ľudskosti. Táto  zodpovednosť  je  súčasťou  suverenity každého  štátu, ktorá 
ako už bolo naznačené je chápaná aj ako povinnosť autorít zabezpečiť obyvateľstvu dôstojné 
podmienky  pre  život  a dohliadať  na  dodržiavanie  ich  základných  práv.  Druhý  pilier  tvorí 
záväzok medzinárodného  spoločenstva pomáhať  štátom plniť  si  svoju povinnosť.  Jedná  sa 
o spoluprácu  štátov  prostredníctvom  regionálnych  zoskupení,  ale  aj  aktivít  občianskej 
spoločnosti.  Tretím  pilierom  je  zodpovednosť  členských  štátov  reagovať  včas  a rozhodne 
v prípade ak štát nie je schopný si svoju povinnosť splniť. (Implementing... 2009) 
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V súčasnosti platné definície zodpovednosti ochraňovať teda vychádzajú z niekoľkých 
predpokladov.  Predovšetkým,  všetky  štáty  sú  povinné  chrániť  svoje  obyvateľstvo  pred 
extenzívnym porušovaním ľudských práv. V prípade, že daný štát nie je schopný splniť si túto 
povinnosť a jeho vnútropolitická situácia navyše ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť 
prechádza  táto  zodpovednosť  na medzinárodné  spoločenstvo. V prípade,  že  nie  je možné 
vyriešiť  situáciu  nevojenskými  prostriedkami,  je možné  zrealizovať  ozbrojenú  intervenciu, 
ktorej  autorizácia  je  závislá  od  rozhodnutia  Bezpečnostnej  rady OSN.  Intervencia  by mala 
prebiehať v minimálnom rozsahu a minimálne časové obdobie. 

 
LIBERÁLNE VÝCHODISKÁ 

 
Koncepcia „zodpovednosti ochraňovať“ rovnako ako idea všeobecných ľudských práv 

má  svoje  korene  v hodnotách  zakotvených  v liberalizme. V  klasickej liberálnej  koncepcii  je 
hlavnou  úlohou  štátu  ochrana  života,  slobody  a  majetku  občanov  ‐  jednotlivcov,  tzv. 
prirodzených  práv,  ktoré  každý  človek  získa  svojim  narodením.  Liberalizmus  ako  teória 
medzinárodných  vzťahov  vychádza  z potreby odstránenia  vojny medzi  štátmi  a nastolením 
mieru.  Štáty  sa majú  snažiť  riešiť  svoje  spory mierovo  a spolupracovať  pre  dobro  svojich 
občanov. Od medzivojnového obdobia je za najvhodnejší nástroj na dosiahnutie tohto stavu 
považované šírenie liberálnych hodnôt a demokracie do ostatných častí sveta. Tento prístup 
je založený na teórii Immanuela Kanta o republikánskom mieri, ktorá vychádza z tvrdenia, že 
štáty s rovnakým politickým zriadením, ktoré je založené na zdieľaných hodnotách sú menej 
náchylné riešiť spory vojenskými prostriedkami. Ďalším predpokladom odstránenia vojny  je 
kreovanie medzinárodných režimov a organizácií. Vytvorenie OSN v závere 2. svetovej vojny, 
následné prijatie deklarácií o všeobecných ľudských právach, odsudzujúcich genocídy a pod. 
sú prejavom praktickej realizácie týchto ideí. Po skončení studenej vojny môžeme na jednej 
strane hovoriť o novom  liberálnom momente keďže počet štátov hlásiacich sa k demokracii 
vzrástol.  Na  strane  druhej  sa  intenzívnejšie  objavila  potreba  ochrany  liberálnych  hodnôt 
predovšetkým  v tých  štátoch,  ktoré  nie  sú  schopné  plniť  si  svoje  povinnosti.  Avšak  vývoj 
samotného liberálneho myslenia prináša v tejto súvislosti rozpory.  

Ako sme uviedli vyššie,  liberalizmus vychádza z vnímania svojich základných hodnôt 
a východísk  ako  univerzálne  platných,  pričom  jeho  inherentnou  súčasťou  je  potreba  ich 
ďalšieho šírenia v rámci snahy o dosiahnutie mierových vzťahov medzi štátmi. Práve šírenie 
liberálnych hodnôt, aj v dôsledku konkrétnych krokov jednotlivých štátov vedie k dichotómii 
v rámci samotného liberalizmu. V období po studenej vojne dochádza k formulovaniu dvoch 
prúdov  v  rámci  liberálnej  paradigmy,  a  to  tzv.  obmedzeného  liberalizmu  (liberalism  of 
restraint)  a vnúteného  liberalizmu  (liberalism  of  imposition).  Kým  prvý  je  založený  na 
rešpektovaní  noriem medzinárodného  práva,  predovšetkým  suverenity  štátov  ako  aj  ich 
voľbu  spolupracovať  a vytvárať  inštitúcie,  vnútený  liberalizmus  vychádza  z potreby  šíriť 
liberálne  hodnoty  do  celého  sveta  nielen  prostredníctvom  spolupráce,  ale  ak  je  to 
nevyhnutné  aj  ozbrojenou  intervenciou.  Spojené  štáty  ako  dominantný  štát  s liberálno‐
demokratickým  zriadením  sú  prirodzeným  šíriteľom  liberálnych  hodnôt  predovšetkým  od 
skončenia  2.  svetovej  vojny,  kedy  sa  ochrana  ľudských  práva  a šírenie  demokracie  stali 
jedným z cieľov americkej zahraničnej politiky, ktorý pretrval aj koniec studenej vojny. K jeho 
zintenzívneniu  došlo  po  teroristických  útokoch  z 11.  septembra  2001,  kedy  bola  potreba 
ochrany slobody všetkých  ľudí na svete, ktorú  je možné dosiahnuť prostredníctvom šírenia 
liberálnych  hodnôt,  priamo  označená  ako  otázka  národnej  bezpečnosti  USA.  (NSS,  2002; 
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Soerensen, 2006) Unilaterálne nasadenie  amerických  jednotiek  v štátoch,  alebo oblastiach 
na celom svete však často krát vedie k diskreditácii  liberálnych hodnôt a celého západného 
sveta,  ktorého  spôsobu  života  sú  súčasťou.  Prispieva  to  k negatívnemu  vnímaniu  týchto 
hodnôt, dokonca k otvorenému boju proti nim.   

 
REALISTICKÝ POHĽAD 
 

Rozpory v liberálnom prístupe odrážajú vplyv dominantnej  teórie v medzinárodných 
vzťahoch, realizmu resp. neorealizmu. Jeho normatívnu os tvoria pojmy ako štát, suverenita, 
moc  a anarchia.  Medzinárodné  vzťahy  sú  primárne  vzťahmi  medzi  štátmi,  štáty  nie 
jednotlivci  sú  rozhodujúce  a majú  byť  predmetom  výskumu.  Štáty  sú  si  rovné,  všetky 
vykonávajú  rovnaké  funkcie  a všetky  sa  snažia  zaistiť  svoje  záujmy.  Primárnym  záujmom 
každého štátu je prežitie a akumulácia moci, perspektívne získanie dominantného postavenia 
v systéme.  Suverenita  štátov  je  rešpektovanou  hodnotou,  avšak  nie  v absolútnom  zmysle, 
pretože realisti nevylučujú možnosť vypuknutia vojenského konfliktu medzi štátmi, považujú 
ho  za  očakávaný,  v niektorých  prípadoch  dokonca  potrebný.  Stanovisko  realistického 
prístupu  k medzinárodným  režimom  a organizáciám  sa  menilo,  od  ich  odmietania  ako 
utopistickým predstáv v medzivojnovom období k rešpektovaniu  ich existencie v súčasnosti. 
Vysvetlenie ich pôsobenia je stále odvodzované od názorov jedného z prvých predstaviteľom 
realistickej  teórie,  E.  Carra,  ktorý  tvrdí,  že  idey  spolupráce  a harmónie  záujmov  ako  ich 
predstavujú  liberáli  v skutočnosti  odrážajú  snahu mocností  o presadenie  svojich  záujmov. 
Podľa Carra mocnosti prezentujú tieto idey ako univerzálne platné a vhodné pre všetkých len 
z toho  dôvodu  aby  mohli  realizovať  svoje  subjektívne  záujmy  a teda  posilniť  si  svoje 
postavenie a akumulovať väčšiu moc.  

Čo  sa  týka  samotnej  „zodpovednosti  ochraňovať“,  keďže  v realistickej  koncepcii  je 
cieľom  zahraničnej  politiky  každého  štátu  realizácia  jeho  prioritných  záujmov,  v týchto 
intenciách  je možné  vnímať  aj potrebu humanitárnej  intervencie. Vyplýva  z toho,  že  štáty 
zasiahnu nie s cieľom ochrany  ľudských práv, ale preto, že majú na zaangažovaní sa aj  iné, 
vlastné záujmy. Práve tento prístup vyvoláva v súvislosti s intervenciou značné kontroverzie. 
Keďže  štáty majú neustále  tendenciu vnímať medzinárodné vzťahy cez optiku  realizmu,  sú 
akékoľvek príčiny angažovanosti sa posudzované skepticky. Prvou otázkou ktorú si iné štáty, 
ale  aj  jednotlivci  kladú  je,  aký  iný  záujem  stojí  za  intervenciou.  Keď  sa  vrátime  k v úvode 
spomenutých príkladoch, tie poukazujú práve na túto skutočnosť. V Rwande medzinárodné 
spoločenstvo nezasiahlo. Prečo?  Jednou  z možných odpovedí  je,  že v Strednej Afrike nemá 
žiadna z mocností špeciálne záujmy, ktoré by považovala za potrebné brániť. Napriek tomu, 
že  genocída  si  vyžiadala  tisícky  obetí,  štáty  sa  k tomuto  prípadu  postavili  čisto  realisticky. 
Druhým príkladom bolo Kosovo, kde medzinárodné spoločenstvo, reprezentované členskými 
štátmi NATO, zasiahlo. Prečo? Z realistického uhla pohľadu z dôvodu potreby získania vplyvu 
na  občianskou  vojnou  zmietanom  Balkáne,  a možno  aj  v snahe  zabrániť  tomu,  aby  sa  do 
problému výraznejšie zaangažovalo Rusko.   
 
ZÁVER 
 

V súčasnosti oba dominantné teoretické prístupy nedokážu podrobnejšie analyzovať 
vývoj v medzinárodných vzťahoch. Napriek tomu, že globalizácia, rastúca vzájomná závislosť 
a do istej miery aj pocit kolektívnej zodpovednosti za mier a bezpečnosť sú neodstrániteľnou 
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súčasťou  fungovania svetového systému, štáty sa aj naďalej pri realizácii svojej zahraničnej 
politiky  rozhodujú  na  základe  svojich  subjektívnych  záujmov.  Kontroverzie  súvisiace 
s humanitárnou  intervenciou majú  na  jednej  strane  historické  korene  späté  s imperiálnou 
politikou  štátov  severu/západu,  na  druhej  strane  ich  ovplyvňuje  súčasné  usporiadanie 
systému  s dominantným  postavením  USA,  ktoré  sa  v svojej  zahraničnej  politike  riadia 
liberálnou  ideou  potreby  šírenia  demokracie  a liberálnych  hodnôt  s cieľom  zaistiť  si  svoju 
vlastnú bezpečnosť. Práve politika USA v post konfliktnom období ukazuje prienik liberálnych 
a realistických tradícií teórie medzinárodných vzťahov. 

Z uvedeného  vyplýva,  že  „zodpovednosť  ochraňovať“  ako  formujúca  sa  norma 
medzinárodných  vzťahov bude narážať na odmietanie  a vyvolávať  kontroverzie  aj naďalej. 
Nič nenasvedčuje tomu, že by členovia medzinárodného spoločenstva boli schopní prekonať 
spôsoby myslenia  v kategóriách používaných od  17.  storočia,  a to  i napriek meniacemu  sa 
charakteru celého systému.  

Napriek podpore,  ktorú  koncepcia  „zodpovednosti ochraňovať“ má na úrovni OSN, 
v niektorých  štátoch  a u významných  osobností  medzinárodného  života,  jej  praktické 
uplatnenie a dôsledky ktoré prinesie dnes nie je ešte možné predvídať.  
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ROZVOJ DOPRAVY V INTENCII S GLOBALIZAČNÝMI TENDENCIAMI 
 

Jana DICOVÁ, Ján ONDRUŠ 

Resumé  
The process of globalization  related  to  the comprehensive development of  transport on a global scale. Using 
and  development  of  intelligent  transport  services  is  a  key  factor.  It  contributes  to  increasing  prosperity  the 
whole  state  economy  regard  to  the  creation  of  services  and  projects with  higher  added  value  enabling  to 
increase the competitiveness. Important role plays especially use of the latest information and communication 
technologies providing higher security through the  location monitoring via satellite navigation systems on the 
quality of services.  

ÚVOD 

Informačné  a komunikačné  technológie,  medzi  ktoré  možno  zaradiť  i satelitné 
navigačné systémy prispievajú k zmene možností zberu, prenosu, spracovaniu a uchovávaniu 
informácii  a vplývajú  na možnosti  využívania  a integrácie  informačných  procesov  v celom 
dopravnom procese. Zároveň sa podieľajú na vytváraní nových hodnôt, formovaní a rozvoja 
spoločnosti,  zvyšovania  konkurencieschopnosti  a poskytovaní  nových  dopravných  služieb 
s vyššou pridanou hodnotou so zreteľom na bezpečnosť, kvalitu, rýchlosť, životné prostredie.  

GLOBALIZAČNÉ TENDENCIE A DOPRAVA 

Proces  globalizácie  súvisí  s celkovým  rozvojom  dopravy  vo  svetovom  meradle 
vzhľadom  na  nevyhnutne  realizovaný  technologický  pokrok,  ktorý  prispieva  k   využívaniu 
najnovších  informačných  a komunikačných  technológií  zabezpečujúcich  vyššiu  bezpečnosť 
a kvalitu ponúkaných služieb, ale zároveň je previazaný so svetovým hospodárstvom krajín.  

Pričom  samotná  doprava  predstavuje  určitú  formu  spoločenskej  aktivity 
a hospodárskej  činnosti,  ktorej  cieľ  spočíva  v premiestňovaní hmotných predmetov a osôb 
(t.j. priama súvislosť s migráciou) v najrôznejších súvislostiach (objemových, časových alebo 
priestorových)  za  využitia  rôznych  dopravných  prostriedkov  a technológií  po  dopravnej 
ceste.  

V tejto súvislosti možno vidieť, že jednotlivé centrá výroby a služieb vyspelých krajín, 
ktoré  využívajú  dopravu  pri  svojej  činnosti  sa  postupne  rozširujú  i na  nové  teritoriálne 
územia,  t.j.  do  menej  vyspelých  a rozvojových  krajín  a dochádza  k celosvetovému  rastu 
medzinárodného obchodu.  

Samotný  vplyv  dopravy  sa  veľmi  podstatne  prejavuje  aj  pri  vytváraní moderného 
sveta,  pretože  celkový  význam  dopravy  sa  v každej  ekonomike  štátu  prejavuje  v celom 
reprodukčnom procese a vyplýva z jej základných úloh:  

- doprava ako spojovací článok medzi jednotlivými odvetviami hospodárstva, 
- pôsobenie dopravy v spoločenskej spotrebe a v medzinárodnej deľbe práce.  

Dynamiku  a rozvoj  dopravy  ovplyvňujú  činitele  z externého  prostredia,  okrem  iného 
demografické, sociálne, ekonomické, vedecko‐technické a životného štýlu. Je veľmi dôležité 
zamerať sa na posúdenie a poznanie vplyvu uvedených faktorov vo väzbe na vzájomný vzťah 
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dopravy  a spoločnosti.  Spoločnosť  v tomto  prípade  predstavuje  primerané  požiadavky  na 
dopravu  a  naopak  doprava  je  odvetvie  s funkciou  v premiestňovaní  produkcie  a osôb 
a zároveň i činiteľom životného prostredia.  

 

Obrázok 1  Prejavy vplyvu globalizácie 

Vplyvy globalizácie sa môžu prejaviť jednak pozitívne (Obrázok 1) avšak dochádza aj k 
nepriaznivému  vplyvu  celosvetového  rozvoja.  Za  negatívny  prejav  globalizácie  možno 
považovať  skutočnosť,  že  rozvoj  svetovej  ekonomiky  prináša  zároveň  vzrastajúce  rozdiely 
medzi  bohatými  a chudobnými  v rozvinutých  a rozvojových  krajinách.  V súčasnom  období 
neexistuje  jednotný  pohľad  na  zadefinovanie  pojmu  chudoba,  možno  sa  stretnúť 
s rozdielnymi názormi ekonómov a Svetovej banky (diferencovanosť  je spojená s číselným a 
verbálnym vyjadrením). 

Na druhej strane technologický rozvoj spoločne s liberalizáciou obchodu a finančných 
tokov  otvoril  globalizáciu,  ktorej  dôsledkom  je  odstraňovanie  politických  a ekonomických 
hraníc  vo  svete.  Globálny  svetový  rozvoj  umožňuje  hlbšiu  a širšiu  integráciu  svetovej 
ekonomiky  napriek  diametrálne  odlišným  demografickým  trendom  v rozvinutých 
a rozvojových krajinách.  

TRENDY VYUŽÍVANIA NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V DOPRAVE 

Hlavnou myšlienkou pri realizácii novej aplikácie progresívnych dopravných riadiacich 
systémov  v ľubovoľnom  prostredí  a pre  ľubovoľný  druh  dopravy  ako  aj  rekonštrukcie 
existujúceho riadiaceho systému je, že systémové prostredie bude mať schopnosť: pamätať 
si, učiť  sa a odovzdať,  čím  sa deklaruje  inteligencia  riadiaceho procesu.  (Kalašová, Kevický, 
2004) 

Žijeme  vo  vzrušujúcich  dobách  poznamenaných  novými  technológiami  a riešeniami,  ktoré 
prinášajú  nevyčísliteľné  výhody  ľudom  na  celom  svete.  Inteligentné  dopravné  systémy 
a služby sú vysoko prijímané ako perspektívna cesta k dosiahnutiu cieľov udržateľnej mobility 
s tím, že sa zlepšuje kvalita života. (Křivda, V., Olivková, I., Paľo, J., Richtář, M., 2009) 

Satelitný  navigačný  systém  zohráva  úlohu,  ktorá  v našom  každodennom  živote 
značne narastá. Skutočný dopad  satelitnej navigácie na  spoločnosť, dopravu a priemyselný 
rozvoj  sa  postupne  stane  jasnejším,  no  i  napriek  tomu  je  už mnoho  praktických  aplikácií 
v prevádzke alebo v skúšobnej prevádzke. (Ondruš, 2007) 

G L O B A L I Z Á C I A 

Štát 

- rast bohatstva 

Ľudia 

- dĺžka života 
- vzdelanie 
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  Uplatnenie navigačných  systémov,  ktoré  tvoria  veľmi dôležitú  súčasť  telematických 
systémov,  je  rôznorodé,  napr.  v dopravnom  procese  možno  zdôrazniť  práve  možnosti 
využitia  v mestskom manažmente  (riadení),  ale  aj  pri  riadené  diaľnic,  kontrole  rýchlosti. 
Rozvoj  týchto  poskytovaných  služieb  úzko  súvisí  s  neustálym  zdokonaľovaním  satelitnej 
navigácie a rozvojov nových informačno‐komunikačných technológií a možností ich aplikácie 
na konkrétne podmienky. 

 

 
Obrázok 2  Zložky satelitných navigačných systémov 

 

Globálny  polohový  systém  (GPS)  poskytuje  2  základné  služby,  ktoré  sú  diferencované 
v závislosti od statusu používateľa: 

= PPS  (Precise  Positioning  Service)  predstavuje  službu  určenú  pre  autorizovaných 
používateľov, t. j. ide o presnú polohovú službu.  

= SPS (Standard Positioning Service) ako štandardná polohová služba  je poskytovaná 
zdarma a to neautorizovanému používateľovi. GPS  sa môže využívať pre navigáciu 
(pozemnú,  námornú,  leteckú),  na  meračské  účely,  geofyzikálne  výskumy, 
mapovanie, na navádzanie vozidiel a iné činnosti. 

GALILEO  ako  systém  využívajúci  efektívnu  informačnú  a komunikačnú  technológiu,  má 
ponúkať služby na rôznych úrovniach zabezpečenia (od všeobecného otvoreného prístupu až 
k obmedzenému prístupu s najvyšším zabezpečením): 

= verejná služba, t. j. voľne dostupné základné služby spravidla zahŕňajú aplikáciu systému 
vo  verejnom  a  všeobecnom  záujme.  Služba bude  s vyššou presnosťou  a spoľahlivosťou 
voči GPS, 

= komerčná  služba,  ponúka  lepší  výkon,  presnosť  v porovnaní  s OP,  využitie  bude 
spoplatnené  a je  plánované  jednak  pre  profesionálne  i komerčné  využitie  na  rozvoj 
a vývoj aplikácií, 

= služba  „bezpečného  života“,  predstavuje  doplnok  k OP  avšak má mať  vyššiu  presnosť, 
možnosti  aplikácie  predovšetkým  v leteckej  a námornej  doprave.  Vzhľadom  na  vyššiu 
kvalitu signálu.  
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= neverejná  služba,  aplikácia  pre  národné  a nadnárodné  záujmy  v oblasti  bezpečnosti, 
plánované  sprístupnenie  iba  pre  autorizovaných  používateľov,  signál  bude  kódovaný 
a odolný voči rušeniu, 

= pátracia a záchranná služba, využitie bude pre záchranné systémy, vzhľadom na možnosť 
vysielania a prijímania núdzových signálov. (Ondruš, Dicová, 2010) 

 

Centrála navigačného  systému Európskej únie GALILEO bude  sídliť v Prahe, ktorá k 
tomu dostala predbežný súhlas zodpovedného výboru EÚ. Navigačný systém GALILEO, má na 
rozdiel  od  systému  GPS  poskytovať  informácie  o integrite  systému,  tzn.  základné  a 
pravidelne vysielané údaje o nepresnosti by mali dôjsť k používateľovi počas šiestich sekúnd. 
V  porovnaní  s GPS  by mal  byť GALILEO  presnejší  ‐  zatiaľ  čo možná  odchýlka  u GPS  je  15 
metrov, u GALILEA to má byť iba jeden meter. 
 

ZÁVER 

Možno povedať,  že  všeobecný pokrok  v sociálnej  sfére doteraz nie  je  sprievodným 
javom  globalizácie  a globalizačné  tendencie  vo  svete  naďalej  prehlbujú  rozpory  a väčšina 
krajín sa stáva vo vzťahu k bohatým krajinám relatívne chudobnejšími. 

Vedieť  správne  reagovať  na  meniace  sa  atribúty  novej  ekonomiky  a  globálne 
súvislosti  predpokladá  aj  potrebu  nepretržitého  skúmania  a rozboru  vzťahu  medzi 
spoločnosťou  a podnikania  v oblasti  dopravy,  ktorá  predstavuje  súčasť  infraštruktúry, 
vplývajúca  na  dopravné  správanie  sa  v danom  území  a vplýva  na  rozvoj  na  regionálnej, 
národnej i medzinárodnej úrovni.  

Zároveň  doprava  patrí  k základným  odvetviam,  ktoré  výrazne  ovplyvňujú  sociálno‐
ekonomický  rozvoj  a rast  životnej  úrovne.  Predstavuje  jeden  z kľúčových  faktorov  rozvoja 
každej  spoločnosti,  pričom  sama  o sebe  nie  je  cieľom,  ale  naopak  prostriedkom 
hospodárskeho  rozvoja  a dôležitým  predpokladom  k dosiahnutiu  sociálnej  a regionálnej 
súdržnosti. 
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PODSTATA A VÝZNAM KOORDINÁCIE A KOOPERÁCIE ČINNOSTI  
POLICAJNÉHO ZBORU V PRÁVNOM ŠTÁTE 

 
Miroslav FELCAN, Martin CUĽBA 

 

Resumé 

The article clarifies the nature and importance of coordination and cooperation as terms directly related to the 
activities of the Police Force in terms of rule of law. 
The cooperation  it means a purpose‐made of a system equivalent of a certain partner of possible sort to the 
real  and  the  resulting  relations,  for  common  process  of    activities  of  subjects  in  that  system,  in  order  to 
effectively achieve the objective, systematic and organized with tasks. 
In the framework of cooperation  there are distinguished in the following two forms: 
The  first  form  is cooperation  like a  relationship between equal entities resulting  from  the  real potential hard 
links,  given  the  generally  binding  legal  regulations,  orders  or  organizational  shedules  and  therefore  it´s 
enforceable, existing within or outside the framework of cooperation. 
The second form is collaboration it´s a relationship between equal entities resulting from the real potential free 
links,  there are generally  the agreement and  therefore are uneneforceable, or there are  resulted of generally 
binding legal regulation, wich is existing within or outside cooperation. 
With respect to these concepts  is clear  from our article a resulting conclusion about a nature of cooperation, 
which perception could be as follows: 
The coordination in term of real and local means synchronized process of division of labor one or more subjects, 
disaggregated relatively independent activities of the main objektive, wich is going in the management process 
or as a separate specific activity. 
This definition is postulate of it´s real use is in security operation and in a limits of the possibilities created links 
integrated system. 

Key  words:  coordination,  cooperation,  forms  of  cooperation,  collaboration,  Police  Force,  security  activity, 
division of labor, management process. 
 

I.  ÚVOD: BEZPEČNOSŤ A JEJ OCHRANA Z POHĽADU PRÁVNEHO ŠTÁTU  

Od vzniku prvých štátnych útvarov až po súčasnosť sa štát rozvinul do celku plniaceho 
viaceré funkcie. Jednou z týchto funkcií  je ochrana bezpečnosti, ktorá patrí medzi základné 
potreby našej existencie. Podstata bezpečnosti sa chápe najmä ako stav,20 ktorý má význam 
z hľadiska  potrieb,  záujmov  a hodnôt  vlastných  človeku.  Bezpečnosť  môžeme  prirovnať 
k určitej veličine, ktorej hodnota závisí od schopnosti nášho poznania a uvedomenia si takých 
javov,  procesov,  vecí  a ich  vlastností,  o ktorých  máme  vedomie,  že  nejakým  spôsobom 
narúšajú náš pocit istoty a neohrozenosti, tzn. bezpečnosti. Možno vysloviť tiež myšlienku, že 
čím viac činiteľov človek dokáže ovládať svojou zámernou činnosťou, tým zložitejšie je udržať 
stav  zodpovedajúci  bezpečnosti.  Pre  ilustratívnosť  možno  uviesť  cestnú  dopravu,  kde 
v dôsledku  rozvoja  našich možností  (ako  je  počet  dopravných  prostriedkov,  ich  rýchlosť, 

                                                            
20 Bezpečnosť možno  chápať aj ako vlastnosť. Z pohľadu  štátu  ide o stav  (i vlastnosť) priestoru –  štátneho územia, ktorý 
spravuje. Pri tomto prístupe možno v rámci ochrany bezpečnosti (z pohľadu štátneho územia) vymedziť dva prelínajúce sa 
smery,  vonkajšiu  bezpečnosť  a  vnútornú  bezpečnosť,  kde  z pohľadu  štátu  môžeme  hovoriť  aj  o vonkajšej  a vnútornej 
suverenite. V odborných prácach sa uvádzajú aj iné možnosti pre klasifikáciu ochrany bezpečnosti, na základe čoho možno 
rozlišovať  tiež  ochranu  individuálnu  či  globálnu  (aj  skupinovú),  systémovú  a nesystémovú,  vratnú  a nevratnú  a podobne 
(Volner,  2009). K vymedzeniu bezpečnosti  však možno  tiež pristupovať  aj  týmito  spôsobmi:  sociálnoeticky, normatívne, 
sociologicky a pod. 
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celková  rýchlosť dopravy atď.)  je príznačná náročnosť udržiavania  stavu bezpečnosti.  Iným 
príkladom môže byť vojenstvo a v rámci neho vývoj zbraní21 a iné.  

Ľudstvo  je  čoraz  viac  ovplyvňované  svojimi  vlastnými  schopnosťami  a procesmi 
prebiehajúcimi v príčinnej spojitosti s jeho existenciou, v dôsledku čoho sú čoraz viac realitou 
ohrozenia (riziká, resp. nebezpečenstvá), ktoré nám neboli a mnohé ešte stále nie sú známe. 
Bezpečnosť  je  z tohto  pohľadu  sociálnym  fenoménom. Nie  je  univerzálna  a ani  nemenná. 
Možno  ho  vnútorne  štruktúrovať  využitím  primeraných  vlastností  v závislosti  od  oblasti, 
v ktorej týmto spôsobom konkretizujeme vymedzenie bezpečnosti. Odhaľovanie možností a 
rozvoj  schopností  ovplyvňovať  tieto  vlastnosti  bezpečnosti  nám  umožňuje  projektovať  jej 
ochranu podľa nami zvolených zámerov či priorít.  

Každý štát usiluje o ochranu bezpečnosti, nie každé konanie, ktorým  ju uskutočňuje, 
je však prípustné. Existuje hranica, ktorej prekročene vedie k tomu, že ochrana bezpečnosti 
sa z pohľadu ľudí stane obťažovaním, neželaným zasahovaním do ich súkromia, zneužívaním 
moci  a  podobne. Moderný  štát  je  právnym  štátom.  Z formálneho  hľadiska  ide  o striktnú 
viazanosť  platným  právom,  pričom  občania,  na  rozdiel  od  štátnych  orgánov, majú  právo 
konať všetko,  čo  im zákon nezakazuje. Z materiálneho hľadiska  ide o požiadavku na kvalitu 
právnych  noriem, ochranu  základných  práv  a slobôd  a fungovanie  občianskej  spoločnosti. 
Právny  štát  sa  teda  nevyčerpáva  odvolaním  sa na  to,  že  štát  a  jeho  orgány  postupujú  na 
základe ústavy, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje v zákone, ale kladie dôraz na kvalitu 
konania  a kvalitu  vzťahov  k občanom. Právny  štát  je preto  v rámci  jeho ochrannej  funkcie 
nútený hľadať rovnováhu medzi verejným záujmom, kde bezpečnosť určite patrí, a záujmami 
jednotlivca  (Drgonec,  2010).  Súčasťou  toho  je  potom  hľadanie  tiež  takých  spôsobov 
uskutočňovania  ochrany  bezpečnosti,  ktoré  zaistia  nie  len  priestor  "istoty"  pre  čo  najširší 
okruh  adresátov,  ale  nebude  pritom  dochádzať  k neprípustným  zásahom  do  ústavou 
garantovaných  základných  práv  a slobôd.  Tu  nastáva  jeden  z najzložitejších  problémov 
právneho  štátu – do akej miery  je možné obmedzovať  základné práva a slobody  v záujme 
ochrany  bezpečnosti,  aby  štát  bol  materiálnym  a nie  len  formálnym  právnym  štátom. 
Nastáva  totiž  paradoxne  jav,  kedy  pre  zachovanie  bezpečnosti,  významnej  pre  také 
antropocentrické  hodnoty,  ako  je  ľudský  život,  zdravie,  životné  prostredie,  materiálne, 
kultúrne  či  iné hodnoty,  je nevyhnutné vstupovať do priestoru práv a slobôd  jednotlivca a 
tieto obmedzovať. Pokiaľ  ide o oblasti ako  je ochrana pred požiarmi, bezpečnosť pri práci, 
ochrana  životného  prostredia  podobne,  nie  sú  z pohľadu  garancie  práv  a  slobôd  až  také 
zásadné problémy  s limitmi, ktoré určujú právne normy.  Iný  stav  je však  z pohľadu oblastí 
týkajúcich sa trestnej  činnosti, ochrany bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ďalších 
tých oblastí, kde je na strane orgánov štátu povinnosť aktívne konať (zásada oficiality).  Práve 
tieto problémy odôvodňujú význam skúmania bezpečnosti aj vo vzťahu k formám, metódam 
a prostriedkom  uplatňovaných  v rámci  jej  ochrany  tak,  aby  štát  ostal  reálnym  právnym 
štátom a nie iba v texte ústavy vytlačenom na papieri. 

Význam  skúmania  označenej  problematiky  zvyšujú  aj  ďalšie  dôvody.  Napríklad 
zvyšujúci sa počet subjektov realizujúcich svoje konanie so vzťahom k ochrane bezpečnosti, 
aj  keď  faktom  je,  že  žiadny  štát  nemôže  garantovať  bezpečnosť  (inými  slovami,  istotu 
neohrozene  uspokojovať  potreby  a záujmy  obyvateľov),  ak  nedisponuje  efektívne 
fungujúcim systémom profesionálnych subjektov. V rámci problematiky ochrany bezpečnosti 

                                                            
21 Pre lepšiu ilustratívnosť si môžeme tiež otázky, ako napríklad: Je zbrojenie skutočne nevyhnutné pre ochranu bezpečnosti?  
Koľko a akých zbraní garantuje bezpečnosť? 
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ide o zameranie na dve protiľahlé kategórie: subjekt a objekt. Obe vystihujú bezpečnosť v jej 
význame  statickom  (=  subjekt)  a  procedurálnom  (resp.  dynamickom  =  činnosť,  konanie, 
potrebné uskutočniť  k dosiahnutiu  chceného  výsledku).  Činnosť  (konanie), ako ochrana,  je 
procesom bezpečnostného pôsobenia jej aktérov. V tomto smere platí, že aktérom môže byť 
len  ten,  kto  disponuje  vedomým  a zámerným  konaním,  s jasne  zadefinovaným  systémom 
cieľov,  ktoré  má  dosiahnuť.  V tomto  procese  však  nie  len  riadiaci  a  riadení.  Vytvorenie 
účinného  a efektívneho  systému  ochrany  bezpečnosti  vyžaduje  vyváranie  zložitejších 
štruktúr,  ktoré  vyvárajú  požiadavky  na  stavby  a usporiadania  systému  subjektov  (aktérov) 
ochrany  bezpečnosti  tak,  aby  bolo  zaistené  žiadané  fungovanie  vytváraného  systému.  To 
vedie  k požiadavke  vytvoriť  zodpovedajúce  väzby  a  vzťahy,  vrátane  takých  súčastí,  ako  sú 
komunikačné  spojenia,  pretože  pre  plnenie  každej  cieľavedomej  činnosti  sú  nevyhnutné 
informácie. Z hľadiska právneho štátu to vedie k potrebe vytvárať primerané normy (máme 
na mysli ich obsah). 

Vo výpočte požiadaviek by sme mohli pokračovať. Na tomto mieste nie je priestor pre 
ich celkový výpočet a analýzu. Obmedzíme sa stručne  len na podstatu subsystému ochrany 
bezpečnosti cez prizmu Policajného zboru. 

II.  NIEKOĽKO POZNÁMOK K POLICAJNÉMU ZBORU Z POHĽADU PRÁVNEHO 
ŠTÁTU 

Policajný  zbor  (ďalej  PZ)  je  jedným  zo  štátom  zriaďovaných  subjektov  realizujúcich 
policajné konanie. Pred rokom 1989 sa formoval ako nástroj mocenského presadzovania nie 
len "typickej" bezpečnosti, ale aj záujmov tvoriacich "bezpečnosť ideológie". Po roku 1989 sa 
do  jeho pôsobenia presadilo podriadenie princípom materiálneho právneho štátu. Napriek 
tomuto pozitívu  je dlhodobým problémom  rozsah pôsobnosti PZ a s tým  súvisiace väzby a 
vzťahy, avšak nie iba v smere k iným subjektom plniacim úlohy pri ochrane bezpečnosti, ale 
aj  v rámci  jeho  vnútorného  fungovania,  čo  má  dopad  na  efektívnosť  realizácie  jeho 
základného poslania.  

Z pôsobnosti a právomoci PZ stanovených v § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom 
zbore v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o PZ) možno konštatovať, že PZ má trojaké 
postavenie  (Kráľ,  1995).  Pôsobí  ako  orgán  činný  v trestnom  konaní  kedy  realizuje 
(zjednodušene,  najmä)  odhaľovanie  a objasňovanie  trestnej  činnosti  a zisťovanie  jej 
páchateľov. PZ tiež pôsobí ako orgán štátnej správy, kedy realizuje úlohy podľa osobitných 
zákonov; napr. na úseku cestovných dokladov, zbraní a streliva, občianskych preukazov a iné. 
PZ  je napokon zložkou štátneho mechanizmu, kedy  je prakticky vykonávateľom  rozhodnutí 
štátnych orgánov, najmä Ministerstva vnútra SR. V tomto postavení plní úlohy a uplatňuje 
oprávnenia a povinnosti stanovené najmä zákonom o PZ.  

Treba  zdôrazniť,  že  ide  o tri  rozdielne  oblasti  pôsobnosti,  pričom  každá má  svoju 
vlastnú typickú činnosť, tzn. jej vlastné formy a metódy, akými realizuje svoje ciele. Problém 
vzájomného fungovania  je dlhodobý. Snaha o jeho vyriešenie sa však prejavuje  len v rovine 
kvázi  organizačných  zmien,  kedy  sa  útvary  a oddelenia  spájajú  do  jednoliatych  celkov  bez 
ohľadu na podstatu a princípy, ktorým podliehajú  ich typické činnosti v jednotlivých sférach 
pôsobnosti.  

V tomto  mieste  sa  tak  dostávame  k ďalšej  časti  našich  úvah,  načrtnúť  podstatu, 
vzájomné väzby a vzťahy, ktoré sú imanentnou zložkou konania subjektov zainteresovaných 
na ochrane bezpečnosti.  Ide o výrazy  súčinnosť,  spolupráca, kooperácia a koordinácia. Ako 
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sme  naznačili,  ich  realizačná  stránka  nie  je  bezproblémovou  rutinou  praxe,  čo má  svoje 
dôsledky. Preto sa žiada sprostredkovať podstatu uvedených výrazov, a tiež podstatu väzieb 
a vzťahov existujúcich medzi subjektmi, konajúcimi či už v systéme „spolupôsobenia“ alebo 
mimo neho. V konečnom dôsledku ide aj o objasnenie systému (režimu) spolupôsobenia pri 
ochrane bezpečnosti.  
 
III.  VYMEDZENIE SÚČINNOSTI A SPOLUPRÁCE  

Riešenie rozmanitých problémov, transformovaných do cieľov a z nich plynúcich úloh, 
kladie požiadavky na  subjekty.  Čím komplexnejšie  ciele a z nich plynúce úlohy  je potrebné 
realizovať, tým vyššie sú požiadavky na  ľudské zdroje a tiež aj tvorbu realizačných štruktúr. 
V súčasnosti už nie  je výnimkou zapájať do procesu realizácie niektorých úloh aj verejnosť. 
Vytvárajú  sa  tak  "zoskupenia",  ktorých  štruktúrovanosť  je  horizontálna  alebo  vertikálna. 
Podstata  spočíva  v cieľavedomom  spojení  subjektov  do  štruktúrovaného  systému  a 
jednotlivých  subsystémov  na  základe  kritérií  (prístupových  hľadísk)  určujúcich  klasifikáciu 
subjektov.22  V pozadí  subjektov  treba  vidieť  ich  činnosť  (konanie),  pre  ktorú  je 
charakteristická mimoriadna mnohostrannosť  jej obsahu, ktorá vyplýva najmä   zo zložitosti 
javov,  procesov,  udalostí  a  vzťahov,  ktoré  sú  jej  objektom.  Tým  je  daná  i  rôznorodosť 
postupov, prostriedkov, metód a  foriem, ktoré  tieto orgány  (subjekty) používajú pri plnení 
svojich úloh. Takúto činnosť možno vymedziť tiež ako bohato štruktúrovaný systém, tvorený 
rozmanitými vzťahmi medzi jeho štrukturálnymi prvkami (subsystémami), ktoré sa vyznačujú 
rôznym  stupňom organizačnej  zložitosti  v dôsledku  riešenia úloh, majúcich  často  charakter 
neurčitosti, rizikovosti sprevádzané vznikom konfliktov (Berži, 1996, s. 129). 
  Práve  preto,  že  ide  o  bohato  štruktúrovaný  systém  tvorený  rôznymi  vzťahmi,  či  už 
v rámci  alebo  mimo  rámca  subjektov  jednoduchej  alebo  zložitejšej  organizačnej  sústavy 
(pričom  súčasťou  tohto  systému  je  rôznorodosť  postupov,  prostriedkov, metód  a foriem 
konania),  je  z dôvodov  potreby  funkčnej  efektívnosti  na  mieste  uvažovať  o koordinácii 
(zosúlaďovaní) činnosti. Najskôr však musíme ujasniť, koho činnosť chceme koordinovať, aké 
sú medzi  jeho  prvkami  väzby  a z nich  vyplývajúce  vzťahy  pre  samotnú  činnosť.  Odborná 
spisba i prax používa dve modifikácie takýchto vzťahov: súčinnosť a spoluprácu. (Berži, 1996, 
s. 137, 138). 

Pre súčinnosť  je  typické, že  ide o vzájomné  funkčné väzby medzi  časťami, spravidla 
v rámci  jedného  subjektu.  Súčinnostné  väzby  sú  (i)  veľmi  silné,  (ii)  organizačno‐právne 
upravené  a  (iii)  vynútiteľné  ich  spoločným  nadriadeným.  Pri  plnení  úloh  z titulu  svojej 
kompetencie spoločný nadriadený zúčastnených subjektov určuje gestora. 

Pri spolupráci sú medzi subjektmi voľnejšie väzby. Spolupráca je založená na (i) báze 
vzájomnej  dohody  a  (ii)  nebýva  vynútiteľná.  Subjekty  (spolupracujúce)  si  s pomedzi  seba 
určia spravidla gestora, ktorý však nemá nadradené postavenie. 

Problém  súčinnosti  a spolupráce  je  však  zložitejší.  Nejde  len  o rozdielnosť  medzi 
subjektmi podľa toho, či sú rovnorodé alebo rôznorodé, a taktiež nejde o to, či ide o subjekty 

                                                            
22  Klasifikácia  subjektov  vychádza  zo  samotnej  podstaty  ich  činnosti.  Subjekty možno  klasifikovať  v zásade  na  základe 
zvoleného  klasifikačného  kritéria,  napríklad:  právomoci  a  pôsobnosti,  metód  činnosti  (prevencia,  represia), 
pomeru prevencie  a  represie, prostriedkov  činnosti  a podobne. Napríklad podľa pôsobnosti a použitia  legitímnej miery 
násilia  v  donucovaní  možno  tieto  subjekty  deliť  na  bezpečnostné,  policajno‐bezpečnostné,  policajno‐bezpečnostné 
poriadkové. Sme toho názoru, že je potrebné striktne dodržiavať „princíp konkretizácie“ pojmu (teda pomer všeobecného, 
špeciálneho, špecifického) vzhľadom na klasifikačný systém jestvujúceho, do ktorého chceme pojem zaviesť. 
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jedného organizačného celku (napríklad jednej firmy), alebo viacerých organizačných sústav 
(tzn. viacerých  firiem). Problém, na ktorý upozorňujeme,  je v spoločnom cieli, ktorý sa má 
realizovať v rámci spolupôsobenia. Cez kritérium spoločného cieľa možno rozlíšiť dve dvojice 
prípadov, a to nasledovne: 

1.  A) vzťah medzi dvomi subjektmi napríklad pracovník firmy žiada iného pracovníka tej istej 
organizačnej  súčasti  o zaslanie  určitého  podkladu  potrebného  k svojej  činnosti  = 
súčinnosť; 

  B)  vzťah,  pri  ktorom  spolupôsobia  napríklad  pracovník  jednej  firmy  s pracovníkom  inej 
firmy = spolupráca. 

Ani  v jednom  z týchto  prípadov  subjekty  nemajú  spoločný  cieľ!  Žiadajúci  pracovník 
potrebuje  informáciu  – podklad pre  splnenie  svojej úlohy;  čiže  jeho  cieľom  je  splnenie 
úlohy.  Hoci  druhý  pracovník  mu  požadovanú  informáciu  –  podklad  poskytne,  toto 
poskytnutie  informácie – podkladu nie  je  cieľom  jeho  činnosti. Obdobne  to platí aj pre 
druhý uvedený prípad (tzn. 1. B)). 

2.  A) vzťah, keď v rámci  jedného pracovného procesu  „spolupôsobia“ viaceré osoby,  či už 
toho istého útvaru firmy alebo jej rôznych organizačných celkov = súčinnosť; 

  B) vzťah, pri ktorom pracovníci rôznych firiem, občania (a podobne) pracujú na verejno‐
prospešnom diele = spolupráca. 

V oboch prípadoch majú subjekty spoločný cieľ! V tejto druhej dvojici bude v porovnaní 
s prvou  dvojicou  podstatný  (zásadný)  rozdiel  najmä  v  tom,  že  vzťah  súčinnosti  i  vzťah 
spolupráce  bude  charakteristický  spoločným  plánovaným,  organizovaným  a 
cieľavedomým procesom činnosti subjektov.  

Zhodnotenie uvedených prípadov z hľadiska spoločného cieľa, resp.  tiež spoločného 
plánovaného, organizovaného a cieľavedomého procesu činnosti, vedie k potrebe rozlišovať 
súčinnosť i spoluprácu v dvoch rovinách: 

(i)  vzťah súčinnosti i spolupráce medzi dvomi subjektmi bez spoločného cieľa, 

(ii)  kooperačný  vzťah  súčinnosti  a  kooperačný  vzťah  spolupráce,  teda  formy  kooperácie 
medzi viacerými subjektmi so spoločným cieľom. 

Vzťah  súčinnosti  a vzťah  spolupráce  sú jednoduché  vzťahy.  Nie  sú  vzťahmi,  ktoré 
možno  chápať  ako  formy  kooperácie, pretože  „spolupôsobiace“  subjekty nemajú  spoločný 
cieľ a nezjednocuje ich ani spoločný plánovaný, organizovaný a cieľavedomý proces činnosti. 

IV.  VYMEDZENIE FORIEM KOOPERÁCIE 

Podstatou  kooperácie  je  účelové  vytvorenie  systému  rovnocenných  subjektov 
určitého  druhu  do  reálne možných  väzieb  (pevné,  voľné)  a z nich  vyplývajúcich  vzťahov, 
pre spoločný proces činnosti, za účelom efektívneho splnenia spoločného cieľa, plánovitým 
a organizovaným plnením úloh subjektmi daného systému. 

Subjekty vstupujúce do vzťahov  systému kooperácie môžu mať  rôzny  status; môžu, 
ale  aj  nemusia, mať  postavenie  štátneho  orgánu, môžu  byť  rovnorodé,  ale  aj  rôznorodé 
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a podobne. Vo formách kooperácie je potrebné rozlišovať silu väzieb (tzn. silné a voľné), na 
základe čoho možno rozlíšiť kooperačný vzťah súčinnosti a kooperačný vzťah spolupráce.  

Kooperačný  vzťah  súčinnosti  a kooperačný  vzťahu  spolupráce majú  tieto  spoločné  
znaky: 

‐  je vytvorený systém subjektov, v rámci ktorého budú zúčastnené subjekty plniť spoločný 
cieľ, 

‐  spoločný cieľ je kľúč k deľbe práce zhmotnenej v hlavných úlohách,  

‐  realizáciou hlavných úloh začína proces činnosti celého systému,  

‐  postavenie  subjektov  ani  v jednom  prípade  nie  je  postavením  nadriadenosti  a 
podriadenosti, teda subjekty sú rovnocenné,  

‐  sú dané väzby subjektov v rámci spolupráce alebo súčinnosti ,  

‐  je určená zodpovednosť za splnenie spoločného cieľa. 

Podstatný  rozdiel  vo  vymedzení  obsahu  oboch  výrazov  (kooperačného  vzťahu 
súčinnosti  a kooperačného  vzťahu  spolupráce)  treba  vidieť: 1.  v  sile  väzieb,  ktoré existujú 
medzi subjektmi, 2. v pôvode (vzniku) spoločného cieľa. 

Ad 1. Sila väzieb (pevné, voľné).  

A)  Ak hovoríme o ”spolupôsobení” v rámci  istého usporiadania orgánov štátu a ich prvkov 
do určitého systému, a ak tento systém, jeho subjekty a ich prvky, vzťahy a väzby medzi 
nimi, pôsobnosť  (atď.) sú pevné  (striktne stanovené) a vyplývajú zo zákona  (a preto si 
ich  tieto  subjekty  nemôžu  voľne  dohodnúť,  napr.  zákon  č.  301/2005  Z.  z.  Trestný 
poriadok  v znení  neskorších  predpisov),  alebo  organizačných  poriadkov  (subjektu)  a 
”spolupôsobenie”  je  realizované medzi  rôznymi  prvkami  v rámci  jednej  organizačnej 
štruktúry, potom budeme hovoriť o súčinnosti.  

Z uvedeného  vyplýva,  že  subjekty  vo  vzťahu  súčinnosti,  môžu  byť  rovnorodé  aj 
rôznorodé, ale v každom prípade súčinnosť je otázkou  ”pevných” väzieb medzi subjektmi.   

Súčinnosť  je  možné  ďalej  členiť  na  druhy,  a  to  vonkajšiu  a vnútornú.  Význam 
rozlišovania týchto druhov súčinnosti má pri praktickej realizácii vo vzťahu ku koordinácii.  

B)  Ak  hovoríme  o ”spolupôsobení”  rôznorodých  subjektov  v určitom  systéme  na  základe 
dohody alebo vyplývajúceho (ako možnosť) zo zákona, ale väzby medzi nimi budú voľné 
(tento  systém,  jeho  subjekty  a ich  prvky,  vzťahy  a väzby  medzi  nimi,  nie  sú  pevne 
striktne stanovené), potom budeme hovoriť o spolupráci.  

Z naznačeného možno vyvodiť, že väzby medzi subjektmi kooperácie sú limitované (i) 
zákonom,  alebo  organizačným  poriadkom  (=  pevné),  (ii)  dohodou  (=  voľné).  Treba 
poznamenať,  že  jeden  subjekt  môže  súčasne  realizovať  spoluprácu  i  súčinnosť,  ale  nie 
v rámci toho istého systému s tými istými subjektmi. 

Z doposiaľ načrtnutých myšlienok tak možno sumarizovať:  
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súčinnosť = je vzťah medzi rovnocennými subjektmi vyplývajúci z reálne možných „pevných“ 
väzieb, daných všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo organizačnými 
poriadkami, a preto spravidla vynútiteľný; môže existovať v rámci alebo mimo 
rámca kooperácie. 

spolupráca  =  je  vzťah  medzi  rovnocennými  subjektmi  vyplývajúci  z reálne  možných 
„voľných“  väzieb,  daných  spravidla  dohodou  a preto  nevynútiteľný,  alebo 
vyplývajúci zo všeobecne záväzného právneho predpisu; môže existovať v rámci 
alebo mimo rámca kooperácie.  

Kooperácia  (jej  podstata)  =  je  zostavenie  (výber)  subjektov  určitého  druhu  do  systému 
reálne  možných  vzťahov  a  väzieb  za  účelom  spoločného,  plánovitého  a 
organizovaného  plnenia  úloh  vyplývajúcich  zo  spoločného  cieľa,  ktorý  je 
postavený pred daný systém.  

Podotýkame, že sa vôbec nezaoberáme otázkou samotnej realizácie procesu činností. 
Nejde teda v žiadnom prípade o zosúlaďovanie subjektov, či ich činností.  

Ad 2. “Pôvod“ (vznik…) spoločného cieľa. 

Ak  v rámci  kooperačných  vzťahov majú  subjekty  spoločný  cieľ,  ktorý  vyplýva  z ich 
pôsobnosti upravenej spoločným právnym predpisom, pôjde o kooperačný vzťah súčinnosti. 
Ale ak v oblasti pôsobnosti má subjekt  iba  jemu vlastný cieľ, ktorý  je spoločným cieľom  len 
v rozsahu  jeho organizačnej štruktúre, a ak pri kooperačných vzťahoch s inými subjektmi  je 
ich spoločný cieľ otázkou dohody (výberu), potom pôjde o kooperačný vzťah spolupráce. 

Je potrebné  rozlišovať medzi  cieľom  a pôsobnosťou.  Treba  si ujasniť  aj otázku  tzv. 
„spoločnej  pôsobnosti“.  Je  nesprávne  hovoriť  o  spoločnej  pôsobnosti  subjektov  v rámci 
systému kooperácie, ale treba hovoriť o pôsobnosti, v ktorej určité stránky a vlastnosti javov, 
charakter  spoločenských  vzťahov  atď.,  sú  predmetom  záujmu  aj  ďalších  subjektov.  O 
rovnakej pôsobnosti je možné hovoriť, ak ide o rovnorodé subjekty (napr. z hľadiska polície), 
kde sú však rovnako rozdiely, napr. z hľadiska miestnej príslušnosti a podobne. 

Subjekty v  stanovenej pôsobnosti  riešia  rôzne  stránky a vlastnosti  javov,  limitované 
charakterom spoločenských vzťahov, označované ako problémy. Preto v rámci pôsobnosti je 
dôležité sledovať, aké problémy subjekty riešia (ich obsah…).  

Význam  jednotlivých  problémov  sa  môže  meniť,  preto  jednotlivé  subjekty  môžu 
reagovať,  v  závislosti od miery  vlastnej  autonómnosti,  aj  zmenou  vlastných  špecifík  (napr. 
foriem  vlastných  činností,  metód,  prostriedkov,  zvyšovaním  alebo  znižovaním  počtu 
pracovníkov  apod.).  V rámci  štátu  je  tiež  predpoklad možnosti  prijatia  právnych  noriem, 
ktoré novou úpravou a  reguláciou zasiahnu do  sféry pôsobnosti subjektov, avšak s rôznym 
dopadom a záväznosťou pre jednotlivé subjekty. Podstatným ostáva, že v oblasti pôsobnosti 
majú  subjekty  vlastný  cieľ,  ktorý  im  môže  byť  daný,  alebo  je  nimi  vybraný  na  základe 
vlastného rozhodnutia, čo závisí najmä od právnej úpravy, charakteru (druhu) subjektov. 

Z hľadiska vnútornej diferencovanosti možno uvažovať o rôznej hierarchii cieľov, 
napríklad ciele hlavné a čiastkové. Pre cieľ je možné konštatovať, že je: 

‐  mnohorozmerný komplex, 
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‐  podľa stupňa konkrétnosti s rôznou vnútornou zložitosťou, 

‐  prepojený prostredníctvom súvisiacich vzťahov, väzieb a súvislostí na ďalšie ciele (čím 
vznikajú celé súbory), 

‐   riešiteľný rôznymi spôsobmi, z hľadiska metód, foriem, prostriedkov apod.  

  Pri cieľoch nemožno obísť úlohy, najmä  ich vzťah k cieľom. Existencia cieľa, ktorý sa 
má  dosiahnuť,  vedie  k  správaniu,  tzn.  činnosti  (konaniu)  alebo  aj  nečinnosti  (nekonaniu). 
Realizuje  sa  tak  „to“,  čím  sa  tento  cieľ  dosahuje.  Význam  úloh  teda  spočíva  vo 
formalizovaní spôsobu, akým sa má cieľ dosiahnuť (adresnosti ku konkrétnym subjektom a 
záväznosti jej splnenia).  

Úlohu  treba  správne  pochopiť,  aby  nedochádzalo  postupne  ku  skresľovaniu 
skutočnosti. Nestačí zistiť iba čiastkové problémy, ale treba stanoviť aj ich vzájomné väzby a 
závislosti, ktoré sú významné pri výbere subjektov systému kooperácie. Systémové myslenie 
a  postupy  prác  nútia  riešiteľov,  aby  presnejšie  a  operatívnejšie  formulovali  ciele, 
identifikovali alternatívy riešenia pre čiastkové činnosti. 

V.  VYMEDZENIE KOORDINÁCIE 

Vzhľadom  na možnú  rozmanitosť  a  početnosť  subjektov  realizujúcich  súčinnosť  a 
spoluprácu, rôznorodosť a početnosť ich aktivít, činností, metód, foriem práce, prostriedkov 
a postupov  je  nemenej  zložitou,  ale  rovnako  dôležitou  otázka  koordinácie.  Potreba 
koordinácie vyplýva z týchto dôvodov: 

‐  problémy, ktoré rieši bezpečnostný orgán sú veľmi zložité, 

‐  riešenia daného problému sa zúčastňuje veľké množstvo prvkov (ľudí, techniky, 
pomocného aparátu) a preto je potrebné všetky činnosti vzájomne koordinovať, 

‐  deľba práce a právomoci je značná a rozsiahla, 

‐  je nutné prekonávať informačné rozpory a rozhodovať za podmienok neurčitosti a rizika, 

‐  je nástrojom (predpokladom, kritériom) efektívnosti činnosti a efektívneho plnenia 
spoločného cieľa rôznymi rovnorodými aj rôznorodými subjektmi. 

Koordináciu možno  vymedziť  ako  z vecného  a miestneho  hľadiska  synchronizovaný 
proces  deľbou  práce  rozčlenených,  relatívne  nezávislých  činností  vyplývajúcich  z hlavného 
cieľa,  jedného alebo viacerých subjektov, prebiehajúci v rámci riadiaceho procesu alebo ako 
samostatná špecifická činnosť.  

Zložitosť  podstaty  koordinácie  spočíva  v tom,  že  ju  treba  vnímať  predovšetkým 
minimálne v dvoch  „rovinách“, ako 1.  činnosť prebiehajúcu v rámci  riadiaceho procesu, a 
ako 2. samostatnú špecifickú činnosť. 

Ak uvažujeme o koordinácii v intenciách kooperácie potom koordinácia bude 
prebiehať v rôznych režimoch ako:  

1.  koordinácia súčinnosti, a to :  
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a)  vnútornej, teda zlaďovanie aktivít v rámci jedného subjektu,  

b)  vonkajšej, teda zlaďovanie aktivít nad rámec jedného samostatného prvku daného 
subjektu. 

Pre  koordináciu  v súčinnostných  vzťahoch  je  charakteristické,  že  je  realizovaná 
v rámci  jednotlivých organizačných zložiek  jedného a  toho  istého  subjektu. Koordinácia pri 
vnútornej a vonkajšej súčinnosti môže prebiehať v rámci riadiaceho procesu, ak koordinátor 
má postavenie nadriadeného, alebo ako samostatná špecifická činnosť, ak koordinátor nemá 
postavenie nadriadeného. Pre úplnosť  treba poznamenať, že súčinnosť systému subjektov, 
ktorých existenciu predpokladá právna norma nevyhnutne nevyžaduje koordináciu. 

2.  koordinácia spolupráce.  

Vzhľadom na špecifiká spolupráce (mysliac formu kooperácie) možno uvažovať o tom, 
že na centrálnej úrovni systému spolupráce prebieha koordinácia ako samostatná špecifická 
činnosť. Osoba  koordinátora  tu má  zvláštne  postavenie,  ktoré  jej  neumožňuje  zástupcom 
jednotlivých  zúčastnených  subjektov  systému  spolupráce  prikazovať,  kontrolovať  ich 
vykonávanú  činnosť, ukladať  im úlohy a pod. Vyplýva  to  z pozície osoby  koordinátora, ako 
rovnocenného partnera. Pri plnení  jednotlivých úloh  každým  subjektom  spolupráce  (úlohy 
vyplývajú  zo  spoločného  cieľa)  prebieha  však  koordinácia  v rámci  riadiaceho  procesu 
príslušného  subjektu  (úloha  je  transformovaná  do  úloh  subjektu  a v rámci  riadiaceho 
procesu  je  naplánovaná,  hodnotená,  kontrolovaná).  Čiže  ide  o následnosť  roviny  druhej 
(koordinácia  ako  samostatná  špecifická  činnosť)  a prvej  (koordinácia  prebiehajúca  v rámci 
riadiaceho procesu). 

Z komplexného  pohľadu  treba  poznamenať,  že  koordinačné  aktivity  subjektov 
s väčším počtom samostatných prvkov možno realizovať rôznymi smermi: 1. horizontálnym, 
2. vertikálnym. 

Ide  o  stav,  kedy  subjekt  (koordinátor)  koordinuje  činnosť  subjektov  jednej  úrovne, 
ktoré majú navzájom  rovné postavenie.  Táto  jeho  špecifická  činnosť nie  je  smerovaná do 
ďalších (nižších) úrovní v rámci koordinovaných subjektov.  

Ide  o  stav,  kedy  činnosť  koordinátora  zasahuje  do  vnútra  štruktúry  organizačnej 
sústavy alebo sústav, teda nie len jednej úrovne subjektov (čo by predstavovalo koordináciu 
horizontálnym smerom).  

Vo svojej podstate porovnaním účinkov koordinácie medzi oboma smermi môžeme 
konštatovať,  že  účinok  je  rovnaký. Rozdiel  je  iba  v smere,  v ktorom  koordinácia prebieha. 
Limity  pre  úvahu,  ktorým  smerom  má  riadiaci  pracovník  alebo  koordinátor  realizovať 
riadiace  alebo  koordinačné  aktivity,  sú  rôzne. Môžeme uvažovať o  časových  súvislostiach, 
efektívnosti,  závažnosti  a  náročnosti  plnenia  úloh,  rešpektovanie  špecializácie  alebo 
všeobecné plnenie apod. 

K zjednocujúcemu záveru myšlienok o kooperácii a koordinácii treba poznamenať, že 
od  kooperačných  väzieb  závisí  nielen  koordinácia  a realizácia  jej  rovín,  ale  aj  možnosť 
reálneho  a funkčného  vytvárania  integrovaných  systémov  subjektov  (s rôznymi 
kooperačnými väzbami a vzťahmi z nich vyplývajúcimi).  
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RADIKALIZÁCIA ISLAMU V STREDNEJ ÁZII 
 

Milan GUBKA 
 

Abstract 
Radicalization of Islam represents one of the main security threats in the region of Central Asia. It is among all 
the Ferghana Valley were interfere the interests of Kirgizstan, Tajikistan. In this valley lives one fifth of regional 
population and  considerable amount of  radical  Islam  supporters.  Support of  radical  Islam  is growing due  to 
various destabilization issues such as unemployment, bad social and financial situation of the population. These 
factors cause the predisposition of the population to look for alternative possibilities for the change, and radical 
Islamic movements have become one of these alternatives. 

 
Úvod 

Radikalizácia  islamu  predstavuje  jednu  z najväčších  bezpečnostných  hrozieb 
v regióne.  Najrizikovejšou  časťou  je  Ferganské  údolie,  kde  sa  stretajú  pohraničné  záujmy 
Kirgizska,  Tadžikistanu  a Uzbekistanu  a zároveň  sa  tu  nachádza  najväčšia  koncentrácia 
zástancov  radikálneho  islamu.  Toto  údolie  je  centrom  sporov medzi  štátmi,  je  to  jedna 
z najúrodnejších  a najvyspelejších  oblastí  v regióne  a žije  v  ňom  takmer  jedna  pätina  celej 
stredoázijskej populácie. Na rozvoj radikalizácie islamu majú veľký vplyv destabilizačné prvky 
ako nezamestnanosť a celková sociálna a finančná situácia obyvateľov nie len vo Ferganskom 
údolí ale aj vo všetkých stredoázijských štátoch. Tieto  faktory spôsobujú väčšiu náchylnosť 
obyvateľstva  na  hľadaní  alternatívnych  spôsobov  zmeny  tejto  situácie,  ktorými  sa  stávali 
a stávajú práve rôzne islamské hnutia. 
 

Vývoj radikálneho islamu v strednej Ázii 

Islam  v strednej  Ázii  má  niekoľkostoročnú  históriu.  Väčšina  obyvateľstva 
stredoázijských  štátov  je podľa odhadov vyznávačom  islamu.23 Okrem Tadžikistanu, kde  je 
islam  štátnym  náboženstvom,  sú  ostatné  štáty  regiónu  sekulárne.  Islam  získal  takéto 
postavenie  vďaka  politike  Sovietskeho  zväzu,  ktorú  v určitej  forme  následne  rozvíjali  aj 
prezidenti  novovzniknutých  republík  po  roku  1991.  Samotná  štruktúra  usporiadania 
náboženských  vzťahov  v Sovietskom  zväze  bola  len modifikovanou  verziou  z čias  ruského 
cárstva. Koncom 18teho storočia bola zriadená Moslimská duchovná správa v strednej Ázii, 
ktorá slúžila ako prototyp usporiadania záležitostí spojených s islamom v celej ríši. Moslimská 
duchovná  správa  v  strednej  Ázii  taktiež  zahŕňala  úrad  hlavného  duchovného  (Sheikh  ul‐
Islam),  ktorý menoval  ostatných  duchovných. Moslimovia  v cárskom  Rusku,  na  rozdiel  od 
neskoršieho  sovietskeho  obdobia,  sa mohli  slobodne  riadiť  zákonmi  Šaríe  pri  usporiadaní 
svojich rodinných alebo spoločenských vzťahov (Olcott, 2007). 

Väčšina moslimov v strednej Ázii sa prikláňa k učeniu  islamu podľa  islamskej právnej 
školy Hanafi24. Predstavitelia tejto školy akceptujú myšlienku, že moslimom môže vládnuť aj 
neveriaci,  pokiaľ  dovolí  výstavbu  mešít  a  madrás25,  umožňuje  moslimom  vykonávať 
náboženské  rituály  a umožňuje  im  byť  súdenými  podľa  Šaríe.  Stredoázijské  náboženské 
usporiadanie muselo  však  tiež  čeliť  aj  útokom  fundamentalistov  vychádzajúcich  z učenia 

                                                            
23 Kazachstan‐47 %, Kirgizsko 75 %, Tadžikistan 90 %, Turkmenistan 89 %, Uzbekistan 88 % (CIA Factbook 2010) 
24 Hanfi  je  jednou z islamských právnych škôl, ktorá patrí do Sunitskej vetvy  islamu. Ostatné  islamské právne 
školy  sú Shafia, Maliki, Hanbali. 
25 Náboženská škola vyššieho typu založená pri mešite. 
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Salafi26.  Duchovní  Salafi  boli  vždy  prítomní  v regióne,  avšak  toto  hnutie  nehralo 
v stredoázijských podmienkach významnú úlohu pri  formovaní náboženského života  (Louw, 
2007). Z učenia Salafi vychádzajú aj ďalší kritici náboženského zriadenia, ktorí boli označovaní 
ako  Wahhabisti.  Napätie  medzi  konzervatívnymi  Hanafistami  a fundametálnymi 
Wahhabistami sa stalo klasickou črtou stredoázijskej moslimskej spoločnosti. 

Nástup  boľševikov  od  začiatku  20‐tych  rokov  20.  storočia  vytesnil  akúkoľvek moc 
náboženstva  na  fungovanie  štátu.  Šariá  bola  zakázaná,  všetky  madrasy  zatvorené  a iba 
niekoľko mešít mohlo ostať otvorených.  Islam  sa oficiálne  zo strednej Ázie  v 20‐tych  a 30‐
tych  rokoch minulého  storočia  vytratil  (Louw,  2007). Mierne  zlepšenie  postavenia  islamu 
nastalo v roku 1943, kedy umožnila  sovietska administratíva obnovenie, na niekoľko  rokov 
zrušenej Moslimskej  duchovnej  správy  v  strednej  Ázii,  avšak  jej  predstavitelia mali  úzke 
spojenie so sovietskym vedením. Určité uvoľnenie nastalo počas Chruščovovej vlády, ktorý 
vytvoril  podmienky  na  rozvoj  islamu,  hlavne  prostredníctvom možností  vycestovania  pre 
duchovných na Blízky východ. Paradoxne však  sovietska éra vytvorila predpoklady na silné 
znovuoživenie  islamu  v strednej  Ázii,  práve  vďaka  potláčaniu  akýchkoľvek  spôsobov 
praktizovania  islamu.  Napriek  silným  snahám  sovietskeho  vedenia  o protináboženskú 
propagandu,  ilegálne  školy,  z ktorých  väčšina  bola  situovaná  vo  Ferganskom  údolí,  
pokračovali  vo  svojom  učení.  Aj  keď  pôvodne  pokračovali  v učení  v súlade  s Hanafskou 
právnou  školou,  čoraz  viac  sa  objavovali  tendencie  k návratu  k pôvodnému  islamu, 
k fundamentalizácii a k vzniku radikálne skupiny.  

Postupná  strata  sovietskeho  vplyvu  v stredoázijskom  regióne,  spojená  či  už  s 
rozvojom  šedej  ekonomiky  alebo  na  určitej  úrovni  aj  možnosti  súkromného  vlastníctva, 
vytvorila podmienky týmto skupinám pre získavanie financií na podporu svojich aktivít. Tieto 
zdroje  im  následne  umožnili  využiť  skorumpovaný  systém  v stredoázijských  štátoch.  Na 
politizáciu  islamu  však  musela  prísť  masívnejšia  zmena  v systéme,  ktorá  sa  s rozpadom 
Sovietskeho zväzu aj uskutočnila. Na takúto situáciu zareagovali tak duchovní Hanafi ako aj 
ich  fundamentalistickí  protivníci  a došlo  k politizácii  obidvoch  učení  za  účelom  vyplnenia 
politického vákua. Centrá týchto dvoch hnutí sa nachádzali v Andidžane a Namangane, dvoch 
hlavných miest provincii v Uzbekistane. Nastal rýchly rozvoj islamu, otvárali sa madrasy, šírila 
sa  literatúra,  vzniklo  vysielanie  islamského  rádia  a televízie  (Crosston,  2006). Uzbekistan  sa  tým 
stal hlavným centrom stredoázijského islamu. 

Od  roku  1991  sa  situácia  islamu  v stredoázijskom  regióne  značne  skomplikovala. 
Došlo  k výraznejšej  radikalizácii  jednotlivých  islamských  hnutí.  Vzniklo  niekoľko  skupín 
a hnutí mimo  kontroly  vlády,  ktoré  sa  snažili  o získanie  vplyvu  v čase  novonadobudnutej 
nezávislosti,  a ktoré  ponúkali  odlišné  interpretácie  islamu.  V októbri  1991  bola 
zaregistrovaná  tadžická  Strana  islamského  znovuzrodenia  (Islamic  Renaissance  Party  of 
Tadjikistan ‐ IRP), ktorej cieľom bolo znovuzrodenie islamu. Táto strana viedla v Tadžikistane 
protivládnu koalíciu. Pád vlády a neschopnosť opozície na vytvorení nejakého kompromisu 
vyústila vo roku 1992 do občianskej vojny. Tadžická vetva Strany  islamského znovuzrodenia 
bola, po jej zakázaní v roku 1993, znovu zlegalizovaná v roku 1999. V súčasnosti je to jediná 
legálna politická strana založená na náboženských princípoch v strednej Ázii. 

Radikálnejšie  strany  vznikali  v ostatných  štátoch,  hlavne  v Uzbekistane  a susedných 
regiónoch Kazachstnanu a Kirgizska. Boli radikálne hlavne z dôvodu svojich cieľov, ktoré boli 
postavené na masívnej  zmene  sociálnych, politických a morálnych  štruktúr  stredoázijských 
štátov.  Jednou  z takýchto  skupín  bola  Adolat  (Spravodlivosť),  ktorá  žiadala  islamskú 
                                                            
26 Salafi odmietalo štyri školy islamského práva a prijímalo iba učenie islamu pochádzajúceho od prvých štyroch 
kalifov a ranej moslimskej spoločnosti. 
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revolúciu. V decembri v Uzbekistane  zaútočili na budovu v Namangane a spustili hnutie na 
zosadenie  prezidenta  Karimova.  Na  niekoľko  mesiacov  sa  Adolat  stal  vedúcou  stranou 
v Namangane, avšak v marci 1992 bola skupina zakázaná a jej 27 predstaviteľov zatknutých 
(Louw,  2007).  Toto  obdobie  predstavuje  začiatok  autoritárnej  vlády  Islama  Karimova 
v Uzbekistane.  Spustil masívnu  protiislamskú  kampaň  s cieľom  potlačiť  akékoľvek  prejavy 
radikalizmu. Niektorí utiekli do  Tadžikistanu,  kde  sa  spojili  s tadžickou  Stranou  islamského 
znovuzrodenia, ktorá svojim krokmi v tú dobu viedla krajinu do občianskej vojny. Pridaním sa 
do  občianskej  vojny  na  strane  protivládnej  koalície,  označovanej  ako  Zjednotená  tadžická 
opozícia  (United  Tadjik Oppostion  ‐ UTO),  im  umožnilo  bojovať  v mene  islamu  za  zmenu 
systému.  Potenciálne  víťazstvo  islamskej  strany  v Tadžikistane  mohlo  vytvoriť  dôležitý 
precedens pre postavenie  islamu v stredoázijských  štátoch a najmä v Uzbekistane. Situácia 
v Tadžikistane sa občianskou vojnou výrazne skomplikovala a prívrženci  radikálneho  islamu 
sa neskôr presunuli do Afganistanu,  kde  vytvorili  základ pre  vytvorenie  Islamského hnutia 
Uzbekistanu (Islamic Movement of Uzbekistan ‐ IMU).  
 
 

Hlavné islamské hnutia súčasnosti v regióne strednej Ázie 

IMU bolo založené vyššie spomínanou skupinou odídencov z islamskej opozície, ktorí 
vytvorili  centrá  v Tadžikistane  a Afganistane.  Cieľom  hnutia  bolo  zvrhnutie  uzbeckého 
prezidenta  a vytvorenie  štátu  založenom  na  islamskom  práve.  Vytvorili  silné  spojenia 
s niektorými  islamskými  militantnými  skupinami  ako  je  Taliban  a Al‐Kajda.  Spolu  s nimi 
dokázali vytvoriť rozsiahly systém zabezpečovania finančných zdrojov a zbraní od islamských 
skupín  v Afganistane  a Pakistane,  Perzskom  zálive  a Saudskej  Arábii  (Rashid,  2001). 
Spoluúčasť  hnutia  vo  vojne  proti  spojeneckým  vojskám  v Afganistane  spôsobilo  výrazné 
zdecimovanie počtu prívržencov tohto hnutia. 

Ideológia  IMU  podľa  Olcottovej  však  nikdy  neposkytovala  takú  doktrinálnu 
a intelektuálnu základňu ako predchádzajúce hnutia a školy vo Ferganskom údolí. Štruktúra 
IMU  bola  prevažne militantná  a nie  duchovná. Aj  keď  niekoľko  členom  IMU  navštevovalo 
madrasy v Pakistane, ich vnímanie džihádu považuje za zjednodušené (Olcott 2007). 

Ústup etablovaných islamských štruktúr z Ferganského údolia vytvorilo priestor aj pre 
rozmach ďalšej islamskej skupiny. Hizb ut‐Tahrír (Strana islamskej slobody) sa v strednej Ázii 
objavuje  od  roku  1990,  aj  keď  začiatky  siahajú  do  roku  1953.  Jej  cieľom  je  vytvorenie 
historického  kalifátu,  islamského  štátu,  ktorý  je  riadený  šaríou.  Spôsobom  na  dosiahnutie 
tohto  cieľa  však  nie  je  vojenská  aktivita,  ale  získavanie  a mobilizácia  členov  v celom 
moslimskom svete.  

Vznikajúce islamské skupiny viedli štáty regiónu k prijímaniu legislatívy obmedzujúcej 
ich existenciu a pôsobenie. Najradikálnejšie sa tak dialo v Uzbekistane, kde bol v roku 1997 
vydaný zákon zakazujúci vytvorenie politickej strany na náboženskom základe.   Od polovice 
90tych  rokov  až  do  roku  2000  bol  islam  v Uzbekistane  potlačený  alebo  vytesnený mimo 
územia a to ako výsledok spomínanej protiislamskej politiky Islama Karimova. Bolo zajatých 
niekoľko tisíc náboženských extrémistov a zavretých niekoľko mešít. Uzbekistan  je vnímaný 
ako  štát,  ktorý  je  veľmi  zraniteľný  voči  výzvam  islamského  extrémizmu,  ktorý  sa  svojou 
politikou postavil proti tejto bezpečnostnej výzve. Touto, dá sa povedať kontraproduktívnou, 
politikou vedenia štátu však islam paradoxne posilňuje svoje postavenie. Darí sa mu to najmä 
vďaka väčšinovému moslimskému obyvateľstvu v strednej Ázii a ich stúpajúcej nespokojnosti 
so súčasným stavom vládnutia. Nie  je to však  len otázka Uzbekistanu, ale taktiež ostatných 
štátov. 
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V poslednej  dobe  sa  objavujú  indície  posilňovania  hnutia  najmä  v Kirgizsku. 
Odhadované  počty  členov  tohto  hnutia  sa  však  značne  líšia  v rozmedzí  od  15  tisíc,  podľa 
Ministerstva vnútra USA, až po  číslo 100‐tisíc  (Shustov, 2010). Aj keď by počty prívržencov 
Hizb ut‐Tahriru  skutočne bol  rádovo v desiatkach  tisíc  je otázne, aký počet  členov  sa hlási 
k tomuto  hnutiu  pre  jeho  radikálnu  náboženskú  ambíciu  alebo  sa  len  stotožňujú  so 
spoločenskou podstatou hnutia a jeho aktivitami na lokálnej úrovni, podporujúcimi sociálnu 
situáciu.  Napriek  tomu,  že  sa  odhadované  čísla  značne  odlišujú,  upozorňujú  na  fakt,  že 
dochádza  k postupnej  mobilizácii  obyvateľstva,  ktorí  sú  nespokojní  s nízkou  životnou 
úrovňou a spôsobom vlády.  
 

Posilňovanie islamských hnutí v Tadžikistane – hrozba konfliktu? 

Na  posilňovanie  vplyvu  islamu  a najmä  islamských  radikálnych  hnutí  na  stabilitu 
regiónu v súčasnosti upozorňuje vlna násilia v Tadžikistane. Postavenie islamských skupín sa 
v Tadžikistane v posledných týždňoch výrazne prehodnocuje, čo sa deje práve v súvislosti so 
stupňujúcim sa násilím. Súčasná situácia, považovaná za najväčšiu krízu v poslednom období, 
začala  22.  augusta  útekom  25  väzňov  z väznice  v Dušanbe  a zabitím  piatich  členov 
väzenského  zboru.  Niektorí  z väzňov  boli  silné  osobnosti  opozície.  Od  tejto  udalosti  sa 
uskutočnilo  niekoľko  násilných  stretov.  3.  septembra,  samovražedný  atentát  na  policajnú 
stanicu  v druhom  najväčšom  meste  štátu  Kudžand.  25.  septembra  bolo  zabitých  26 
tadžických  vojakov  v údolí  Rašt.  27.  októbra  zomrelo  pri  havárii  vojenskej  helikoptéry  27 
členov posádky  (Kucera, 2010). Nie  je celkom zrejmé, že kto stojí za podnecovaním násilia 
v štáte,  keďže  prezident  Rahmón  svojou  politikou  vytváral  v Tadžikistane  prostredie  plné 
korupcie, klientelizmu a posilňovania vlastných mocenských záujmov. Septembrový útok bol 
však historicky prvý akt samovražedného terorizmu v Tadžikistane. 

Vláda  za  zodpovedných  označila  Islamské  teroristické  skupiny  naviazané  hlavne  na 
IMU. Toto hnutie však nebolo v posledných rokoch veľmi aktívne v stredoázijských štátoch, 
ale najmä v Aganistane a Pakistane. K útoku sa však následne priznalo novovzniknuté hnutie 
Jamaat Ansarullah. Tadžická vládnuca elita oficiálne potvrdila existenciu tohto hnutia, avšak 
po  niekoľkých  dňoch  svoje  tvrdenie  dementovala  (Rasulzoda,  2010).  Jamaat  Ansarullah 
niektorí  analytici  spajajú  s IMU,  iní  zas  tvrdia,  že  sa  jedná  o samostatné  hnutie. 
V stredoázijských  podmienkach  je  však  náročné  viesť  efektívne  vyšetrovanie  jednotlivých 
teroristických aktov, čo dáva veľký priestor na teórie rôzneho druhu. 

Vláda  z útokov  rovnako  obvinila  aj  bývalých  členov  protivládnej  koalície  počas 
občianskej vojny v 90. rokoch. Jednou z takýchto postáv je Mirzokuja Ahmadov, ktorý sa stal 
súčasťou povojnového usporiadania štátu. Vyjadril však svoje sklamanie s vedením štátu pod 
vedením  prezidenta  Rahmóna  a upozornil,  že  stúpenci  bývalej  opozície  sú  nespokojní 
a začínajú  kumulovať  svoje  sily,  politické  ako  aj  vojenské.  Podľa  Ahmadova  je  veľmi 
pravdepodobné,  že  v blízkom  období  dôjde  k vypuknutiu  občianskej  vojny  (Kucera,  2010). 
Nie  je  to  však  len  dôsledok  pôsobenia  Rahmóna  vo  funkcii  a frustrácie  bývalej  opozície 
z neúčasti  na  vládnutí,  avšak  konfliktná  situácia  vychádza  aj  z celkového  stavu  štátu 
ovplyvneného  mnohými  faktormi,  medzi  inými  korupciou,  nelegálnym  obchodom,  zlou 
ekonomickou  a sociálnou  situáciou,  migráciou,  atď.  Tadžikistan  je  podľa  analytikov 
považovaný za zlyhávajúci štát, čo potvrdzuje aj Failed State Index27 ‐ FSI, kde sa umiestnil na 
                                                            
27 Failed State Index ‐ Index zlyhávajúcich štátov je vytváraný v spolupráci Fund for Peace, americkou 
výskumnou organizáciou, a časopisom Foreign Affairs. Jedná sa o každoročný zoznam štátov (uznaných OSN) 
usporiadaných podľa získaných atribútov v 12 skúmaných oblastiach: štyroch sociálnych, dvoch ekonomických 
a šiestich politických. 
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38  priečke.  Takáto  situácia  len  nahráva  rôznym  skupinám  schopným  zmobilizovať 
obyvateľstvo,  či už  sa  jedná o skupiny  radikálne  alebo nie.  Začleňovanie  sa obyvateľov do 
islamských  skupín  však  nie  je  možné  v tomto  prípade  chápať  ako  ich  záujem  o nejakú 
náboženskú revolúciu alebo náboženský radikalizmus, je to skôr fakt, že sa obyvatelia dokážu 
rýchlejšie  personifikovať  s hnutím  postavenom  na  rovnakých  kultúrnych  pilieroch.  Nie  je 
preto  možné  dávať  konfliktu  nejaký  silný  náboženský  podtext.  Ako  zdôrazňuje  John 
Heathershaw,  islam  je  v tejto  situácii  nástrojom  opozície  proti  vládnemu  režimu 
(Heathershaw, 2010). 

Zo  súčasného  stavu  v Tadžikistane,  kde  sa  otvorená  nespokojnosť  obyvateľstva 
a násilné  akcie  vyskytujú  zatiaľ  len  v jednej  oblasti  štátu, môže  vzniknúť  situácia,  v ktorej 
centrálna vláda nebude schopná riadiť časť svojho územia. Je predčasné hovoriť, či by mohli 
byť protivládne hnutia natoľko  silné  aby dokázali  získať hlavné mesto  a tým pádom  vládu 
v štáte.  Je  však pravdepodobné,  že  ich postavenie  v regióne Rašt bude dostačujúce na  to, 
aby centrálna vláda stratila časť svojho vplyvu na dianie v tejto oblasti, ktorá hraničí na juhu 
s Afganistanom a na severe s Kirgizskom. 

Toto  otvára  taktiež možnosti  intervencie  pre  jednotlivé mocnosti,  či  už Ruska,  ako 
spojenca  Rahmónovho  režimu  alebo  USA,  ktoré  už  predstavili  svoje  plány  na  vytvorenie 
protiteroristických výcvikových táborov v Tadžikistane. Z tohto hľadiska by mohlo byť práve 
toto územie považované za nové centrum islamského odporu. 
 

Možnosti spolupráce v boji proti radikálnemu islamu a terorizmu 

Každá  destabilizácia  systému  vytvára  priestor  na  rozvoj  extrémistických  skupín 
a terorizmu  využívajúce mocenské  vákuum a  z toho  vychádzajúcu   neprehľadnú  situáciu28. 
Preto  je  nutné,  aby  štáty  viedli  politiku,  ktorou  sa  budú  snažiť  minimalizovať  možnosti 
rozvoja takýchto skupín, poprípade ich dokázali efektívne eliminovať.  

Stredoázijské  republiky nemajú dostatočné kapacity na  to, aby dokázali samostatne 
riešiť  resp.  vzdorovať  stupňujúcemu  sa  extrémizmu,  no  majú  možnosť  sa  pri  boji 
s terorizmom  oprieť  hneď  o niekoľko  organizácii  pôsobiacich  v regióne.  Je  to  napr.  OSN, 
ktorá prostredníctvom Regionálneho centra OSN pre preventívnu diplomaciu v strednej Ázii 
(UNRCCA) má  v pláne  posilňovať  protiteroristické  aktivity  jednotlivých  štátov.    Ďalšou  je 
NATO  a jej  program  Partnerstvo  za  mier,  v rámci  ktorého  bol  vytvorený  Akčný  plán 
partnerstva proti terorizmu (Partnership Action Plan against Terrorism ‐ PAP‐T), umožňujúci 
harmonizáciu akcii a postupov, plánovanie a prevenciu  terorizmu.   V októbri  tohto  roku  sa 
v Astane uskutočnila prvá konferencia OSCE zameraná na boj proti terorizmu a radikalizácii 
islamu.  Kazachstan,  ako  predsedajúci  štát  organizácie  v roku  2010,  si  za  jeden  z hlavných 
cieľov  stanovil potlačenie  terorizmu na  svojom území, ako aj v stredoázijskom  regióne. Na 
maximalizáciu protiteroristických akcii je však nutná regionálna spolupráca, a ako sa ukázalo 
na  summite  OSCE  v Astane  začiatkom  decembra  2010,  na  ktorý  neprišiel  prezident 
Uzbekistanu,  štáty nie  sú náchylné  v blízkej budúcnosti  spolupracovať. Nemenej dôležitou 
organizáciou  je  Organizácie  dohody  o kolektívnej  bezpečnosti  (Collective  Security  Treaty 
Organization  ‐  CSTO),  v rámci  ktorej  sa  v Tadžikistane  na  jar  2010  uskutočnilo 
protiteroristické  cvičenie.  Ani  na  tomto  cvičení  sa  však  nepodieľali  rovnako  všetky  štáty 
regiónu29.  Členské  štáty  ďalšej  organizácie,  a  to  Spoločenstva  nezávislých  štátov 
                                                            
28 Podľa Ministerstva vnútra USA sa v roku 2009 uskutočnilo celosvetovo takmer 11 000 teroristických útokov. 
Viac  ako 60%  z nich  v  susedných  štátoch  strednej Ázie,  a  to najmä  v Afganistane,  Iraku  a Pakistane  z  čoho 
vyplýva zvyšujúca sa hrozba islamských ozbrojených skupín. 
29 Na cvičení s viac ako 1000 vojakmi sa aktívne nepodieľal Uzbekistan. Boli prítomní iba jeho pozorovatelia. 
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(Commonwealth  of  Independant  States  –  CIS)  podpísali  v roku  2010  memorandum 
o spolupráci  ich  informačných služieb v boji proti terorizmu. Vyjadrili v ňom svoj záujem na 
hľadaní  a vytváraní  nových  metód,  ktorými  by  preklenuli  nezrovnalosti  medzi  štátmi 
a posilnili svoje  jednotné akcie. Poslednou  je Organizácia Šanghajskej spolupráce  (Shanghai 
Cooperation  Organization  –  SCO),  ktorá  je  považovaná  za  najvýznamnejšiu  organizáciu 
v regióne,  keďže medzi  jej  členmi  sú  dve mocnosti,  Čína  a Rusko.  Štáty  tejto  organizácie 
taktiež  vyzdvihujú  nutnosť  riešiť  hrozbu  stupňujúceho  sa  terorizmu  v členských  štátoch. 
Svoje  miesto  v boji  proti  islamskému  radikalizmu  má  taktiež  EÚ.  Po  rozšírení  Európskej 
politiky  susedstva  na  Kaukaz,  sa  stredoázijské  štáty  priblížili  k Európe.  Základom  pre 
spoluprácu  EÚ  so  štátmi  regiónu  sú  bilaterálne  dohody  o partnerstve  a spolupráci,  ktoré 
okrem  boja  proti  drogám,  praniu  špinavých  peňazí,  ilegálnej migrácii  a iným,  zahrňujú  vo 
svojej činnosti taktiež boj proti terorizmu. (Kazanský, 2007) 

Spomínané  organizácie  ukazujú,  že  štáty  strednej  Ázie majú  pri  riešení  problému 
spojeného  s terorizmom  a radikalizmom  viacero  možností  na  spoluprácu  s regionálnymi 
alebo globálnymi aktérmi. Ako je možné vidieť z tohto krátkeho zoznamu, hrozbu terorizmu 
a spoluprácu na boj proti nemu riešia viaceré organizácie a v rámci nich všetky štáty regiónu. 
Tieto dohody a plány však väčšinou zostávajú iba v deklaratórnej rovine, pretože ako už bolo 
spomínané, na spoluprácu je nutný záujem jednotlivých stredoázijských štátov na vyriešenie 
a prekonanie  konfliktov  medzi  sebou.  Bez  ich  vzájomnej  úzkej  spolupráce  sú  možnosti 
protiteroristických, ako aj akýchkoľvek iných spoločných akcii značne obmedzené. 
 

Záver  

Radikalizácia  islamu  predstavuje  jednu  z najväčších  ak  nie  najväčšiu  bezpečnostnú 
hrozbu  v regióne.  Kazachstan,  Kirgizsko,  Tadžikistan  a Uzbekistan  deklarujú  svoj  záujem 
o minimalizáciu  hrozieb  spojených  s radikálnym  islamom,  aj  keď  toto  spojenie  využívajú 
v niektorých  prípadoch  na  odstránenie  odporcov  ich  spôsobu  vládnutia,  ktorých  a  priori 
označujú za radikálnych alebo dokonca teroristov. Napriek faktu, že je pôsobenie islamských 
hnutí  v štátoch  strednej  Ázie  výrazne  obmedzené,  kultúrne  dedičstvo  islamu  ako 
náboženstva  väčšiny  stredoázijského  obyvateľstva  má  významný  vplyv  na  formovanie 
spoločenského ako aj politického života. Politizácia  islamských skupín a hnutí naprieč celým 
regiónom možno  vnímať  ako  spôsob  vyjadrenia  nesúhlasu  so  súčasným  vedením  štátov, 
pričom  náboženský  prvok  v týchto  skupinách  predstavuje  určitý  tmeliaci  element 
obyvateľstva. 
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VYBRANÉ ASPEKTY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI  
DIGITÁLNEHO PROSTREDIA 

 
Klára HENNYEYOVÁ, Katarína HAMÁŠOVÁ 

 
 
Resumé 
The question of  information security  is closely  related with use of  IT and  the  internet.  Information security  is 
very  important  task  for  all  users  of  information  technologies  and  information  systems.  The  violation  of 
information security may include different activities, for example a damage to the look of web page, an abuse 
of data from the IS of enterprises, an attack by computer viruses, to failure of employee who accidentally  lets 
out his or her password etc.  In this context, the information security is balancing risks with benefits in form of 
performing the activities electronically. 

Key words:  information technologies, information security, information system, security problems. 

 

ÚVOD 

V prípade  narušenia  niektorého  z bezpečnostných  aspektov  si  intenzívne 
uvedomujeme  práve  hodnotu  informačného  aktíva,  ako  sú  uložené  údaje,  softvér, 
technologická  a technická  infraštruktúra,  vykonávané  procesy  vrátane  najdôležitejšieho 
faktora  –  ľudí.  Škála  následkov  zlyhania  informačnej  bezpečnosti  je  široká,  od  malých 
incidentov  až  po  krízové  stavy  zásadne  ohrozujúce  schopnosť  podniku  plniť  záväzky  voči 
klientom,  prípadne  regulátorom  podnikania.  Samotná  existencia  akýchkoľvek 
bezpečnostných  prostriedkov  sama  osebe  ešte  nestačí.  Rovnakú  úlohu  v ochrane  pred 
neželanými  javmi zohráva napr. kvalita realizácie bezpečnostných prostriedkov,  ich správne 
použitie na správnom mieste, ale aj správna prevádzka a pravidelné kontroly  ich funkčnosti 
a adekvátnosti. Účinná ochrana pred hrozbami,  ktoré prinášajú  informačné  technológie  je 
predovšetkým záležitosťou vrcholového manažmentu. 

Podniky,  napríklad  cez  pozície manažéra  informačnej  bezpečnosti  alebo manažéra 
riadenia rizík, sú v neustále sa meniacom  informačnom svete nútené opätovne reagovať na 
otázky  či  sú  ich  implementované  systémy  a infraštruktúra  v súlade  s ich  podnikateľskými 
potrebami, či poznajú dostatočne tieto potreby a požiadavky, či majú prehľad o aktuálnych 
rizikách  relevantných  pre  podnik  pri  spracúvaní  informácií,  či  vie  ich  podnik  dostatočne 
naplniť  zákonné  a zmluvné  požiadavky  –  ochrana  osobných  údajov,  obchodné  tajomstvo, 
daňové  tajomstvo, bankové  tajomstvo, utajované skutočnosti,  telekomunikačné  tajomstvo, 
regulácia v sektore.  
 
MATERIÁL A METÓDY  

Informačná  bezpečnosť  sa  často  chápe  ako  vnútorná  záležitosť  organizácie  a 
navrhnuté riešenie bezpečnosti konkrétnych  informačných a komunikačných systémov (IKS) 
spravidla nie je podrobené odbornej oponentúre. Naviac, absentujú aj pravidelné „kontroly“ 
aktuálneho  stavu bezpečnostných opatrení – bezpečnostné audity. Dôsledkom  sú neúplné 
riešenia bezpečnosti ako aj  rozpory medzi aktuálnou úrovňou bezpečnosti a želanou,  resp. 
proklamovanou  úrovňou  (Hennyeyová,  2006,  s.  1510).  Informačná  bezpečnosť  bola  vo 
svojich  počiatkoch  prakticky  všeobecne  považovaná  za  technický  problém,  riešiteľný 
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implementáciou súboru bezpečnostných opatrení  (Prokop, 2007, s. 1),  spravidla  technickej 
povahy (riadenie prístupu k systému alebo údajom prostredníctvom prístupových hesiel). 
Informačná  bezpečnosť  znamená  mať  dostatok  kvalitných  informácií  a zároveň  ich 
ochraňovať  pred  zneužitím  konkurenciou  alebo  kriminálnymi  živlami.  Ak  nie  je  zaistená 
dostatočná úroveň informačnej bezpečnosti, podnik stráca konkurencieschopnosť, nerozvíja 
sa a v konečnom dôsledku zaniká. Náklady na zaistenie informačnej bezpečnosti sú efektívne 
vynaložené  prostriedky,  ak  zaistia  bezpečné  fungovanie  podniku,  jeho  prosperitu  a rozvoj 
v konkurenčnom prostredí (Korzeniowski, 2009, s 33). 

Informačnú bezpečnosť vo všeobecnosti rozdeľujeme na  informačnú bezpečnosť pre 
utajované  skutočnosti  a tzv.  všeobecnú  informačnú  bezpečnosť,  teda  ochranu  ostatných 
údajov.  Utajované  skutočnosti  kompetenčne  zastrešuje  Národný  bezpečnostný  úrad  SR, 
problematiku  neutajovaných  skutočností má  vo  svojej  kompetencii Ministerstvo  dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR, pričom niektoré čiastkové oblasti majú na starosti ďalšie rezorty, 
napr.  autorské  práva  v rámci  digitálneho  prostredia  spadajú  pod Ministerstvo  kultúry  SR 
(Hennyeyová, 2006, s. 21). 

S prudkým rozvojom  informačných systémov rastie aj možnosť  ich zneužitia (Khouri, 
2009,  s.  124).  O čo  rýchlejšie  napreduje  vývoj  v tejto  oblasti,  o to  agresívnejšie  je  aj 
konkurenčné  prostredie,  a o to  kratšie  zlyhanie  informačného  systému  môže  spôsobiť 
nenahraditeľné  škody  obrovského  rozsahu.  Organizácie  prichádzajú  o veľké  finančné 
prostriedky,  či  už  v dôsledku  náhodných  výpadkov  systémov,  straty  dát  či  náhodných 
incidentov. Nezanedbateľné sú tiež škody v dôsledku úmyselného konania zamestnancov, či 
tretích osôb, s cieľom narušiť či poškodiť informačný systém organizácie. 

Pod pojmom bezpečnosť  informačného systému  (Korcová, 2004, s. 162) rozumieme 
ochranu  všetkých  údajov,  ktoré  systém  obsahuje  a sú  do  neho  vkladané,  spracovávané 
a prenášané,  ako  aj  ochranu  všetkých  častí,  teda  technických,  ale  aj  netechnických 
prostriedkov.  Pojem  bezpečnosť  teda  integruje  fyzickú,  komunikačnú,  personálnu, 
administratívnu a prevádzkovú bezpečnosť.  
 

Predmetom  príspevku  je  vymedziť  pojem  informačná  bezpečnosť,  prezentovanie 
výsledkov  zistenia,  ktoré  vyplývajú  z prieskumu  informačnej  bezpečnosti  v SR,  riešenie 
bezpečnostných  incidentov  a tým  zníženie  výskytu  a dopadu  vážnych  škôd  a strát 
v podnikoch.  Pri  spracovaní  tejto  problematiky  sa  použili  metódy  analýzy,  komparácie 
a dedukcie  a poznatky  z odbornej  literatúry, webových  portálov  a článkov  v odborných 
časopisoch. 

Základom každej vedeckej  štúdie  je práca  s pôvodnými  informáciami a poznatkami. 
Tie  pozostávajú  z primárnych  a sekundárnych  zdrojov.  Získané  informácie  sme  najprv 
zhromažďovali a nakoniec porovnávali. Na základe toho sme údaje spracovali.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom  informačnej bezpečnosti  je minimalizovanie možnosti uplatnenia  sa hrozieb 
a v prípade  vzniknutých  následkov  minimalizovať  ich  vplyv.  Zaistenie  informačnej 
bezpečnosti digitálneho priestoru musí byť komplexné a trvalé, čo si vyžaduje systematický, 
koordinovaný  a legislatívne  podporený  prístup  všetkých  zainteresovaných  subjektov  kvôli 
tomu,  že  narušenie  alebo  zlyhanie  jednej  časti  digitálneho  priestoru  môže  ohroziť  inú 
podstatnú  časť  alebo  aj  celý  digitálny  priestor.  Veľa  dôležitých  informačných 
a komunikačných  technológií  digitálneho  priestoru  Slovenska  je  v súkromnom  vlastníctve 
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a štát má len právne nástroje na presadenie potrených bezpečnostných opatrení na ochranu 
týchto systémov. 
Aktuálne  priority  informačnej  bezpečnosti  vychádzajú  z nepriaznivej  situácie  a zaostávania 
Slovenska  za  informačne  vyspelými  krajinami.  Nepriaznivý  stav  je  daný  hlavne 
nepostačujúcou  implementáciou  cieľov  uvedených  v strategických  dokumentoch, 
chýbajúcou  štátnou  koncepciou  informačnej  bezpečnosti,  legislatívou,  kompetenciami, 
povedomím, ako aj podporou kompetentných orgánov a ďalšími faktormi. 
 
Analýza stavu informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike 

V priebehu roka 2009 vykonávalo Ministerstvo financií SR analýzu stavu  informačnej 
bezpečnosti podľa nasledovných štyroch krokov: 

1) Prieskumom  stavu  informačnej bezpečnosti  (monitoring) prostredníctvom dotazníkovej 
metódy  v  decembri  2008  s vyhodnotením  v januári  2009.  Predmetom  prieskumu  boli 
inštitúcie  verejnej  správy  a to,  ústredné  orgány  štátnej  správy,  vyššie  územné  celky, 
mestá a obce, školy, finančné  inštitúcie, zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie 
v celkovom počte 258 subjektov. 

2) Overovaním  stavu  (priamy  kontrolný mechanizmus, metodiky Ministerstva  financií  SR, 
pohovory, konzultácie, hodnotenie, závery v inštitúciách verejnej správy). 

3) Analýzou  dokumentov  legislatívnych,  resp.  nelegislatívnych  prostredníctvom  jednotnej 
metodiky vplyvov v rámci pripomienkových konaní. 

4) Hodnotením pracovných stretnutí (pracovné komisie, rozporové konania a pod.). 
 
Z prieskumu boli  konštatované nasledovné skutočnosti: 

− Zodpovednosť  za  informačnú  bezpečnosť  je  väčšinou  ponechaná  na  pracovníkov 
zodpovedných za IT.  

− V inštitúciách,  ktoré  nemajú  dostatočné  kapacity  v rámci  IT  funkcie,  je  zodpovednosť 
distribuovaná  medzi  viacerých  zamestnancov,  ktorí  nie  sú  špecialistami  na  otázky 
informačnej bezpečnosti ani IT.  

− Samotní  zamestnanci  IT  nie  sú  špecialistami  na  informačnú  bezpečnosť  a disponujú 
prevažne administrátorskými znalosťami informačných systémov. 

− Výsledky  analýz  rizík  sa  primerane  nepremietajú  do  definície  bezpečnostných 
požiadaviek v projektoch.  

− Len asi v polovici projektov zmien  informačných systémov sú definované bezpečnostné 
požiadavky,  čo  je  vzhľadom  na možnú  agendu  inštitúcií  verejnej  správy  nevyhovujúci 
stav.  

Nízka miera využívania výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné 
systémy  verejnej  správy  č. MF/013261/2008‐132  zistená  prieskumom,  ako  aj malý  počet 
auditov  informačnej  bezpečnosti  naznačujú,  že  súlad  s legislatívou  v oblasti  informačných 
systémov  verejnej  správy  významne  zaostáva  za oblasťou ochrany osobných údajov. Malý 
počet  auditov  informačnej  bezpečnosti  indikuje,  že  znalosť  organizácií  o skutočnom  stave 
vlastnej  informačnej  bezpečnosti,  či  miera  napĺňania  legislatívnych  požiadaviek  je 
pravdepodobne  nízka.    Medzi  hlavné  nástroje  riešenia  zistených  nedostatkov  patrí 
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zameranie vzdelávania na konkrétne cieľové  skupiny, u ktorých boli  indikované nedostatky 
v oblasti dodržiavania štandardov.     

Ministerstvo  financií  SR  vykonalo    v roku  2009  vyše  30  kontrol  dodržiavania 
bezpečnostných štandardov podľa výnosu Ministerstva financií SR č. MF/013261/2008‐132, 
so zameraním najmä na ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje a krajské mestá. 
Priemerná  dosiahnutá  hodnota  sa  pohybovala  na  úrovni  75,2  %  dodržiavania,  pričom 
v štátnej správe sa táto hodnota pohybovala na úrovni 77,4 %, zatiaľ čo územná samospráva 
dosahovala  iba  73 %.  Rozdiely medzi  jednotlivými  organizáciami  boli    pomerne  výrazné. 
Najčastejšie  nedostatky  boli  zistené  v oblasti  riadenia  informačnej  bezpečnosti  (absencia 
organizačného  zabezpečenia  alebo  absencia  či  nedostatočnosť  bezpečnostnej  politiky, 
prijatých postupov a spôsobu vyhodnocovania  informačnej bezpečnosti), manažmentu rizík 
(úplná  absencia,  alebo  nepoužívanie  takéhoto  systému)  a  monitorovania  a manažmentu 
bezpečnostných incidentov (nedostatočná evidencia, absencia vyhodnocovania). 

Značné nedostatky z pohľadu informačnej bezpečnosti sú aj v obsahu a kvalite zmlúv 
s dodávateľmi.  Najmenej  problematickou  oblasťou  sa  ukázali  štandardy  technického 
zaistenia  informačnej  bezpečnosti,  kde  boli  prípadné  nedostatky  spôsobené  najmä 
nedostatočnými  finančnými  prostriedkami  na  aktualizáciu  technologickej  infraštruktúry 
a vybavenia  potrebným  programovým  vybavením.  Celkovo  je  teda možné  konštatovať,  že 
situácia v roku 2009 zatiaľ nebola priaznivá, aj keď je potrebné uviesť, že mnohé organizácie 
sa  nachádzali  v rôznej  fáze  rozpracovanosti  aktualizácií  opatrení  pre  oblasť  informačnej 
bezpečnosti. 

 
Bezpečnostné hrozby pre informačné systémy  

Hrozby  pre  informačný  systém  môžu  byť  výsledkom  nielen  úmyselnej  činnosti 
útočníka  ale  aj  nedbalosti  osoby,  ktorá  participovala  na  návrhu,  vývoji,  implementácií, 
testovaní,  inštalácií,  údržbe  či  prevádzke  systému,  je  jeho  oprávneným  používateľom, 
prípadne môžu byť aj dôsledkom výskytu neovládateľných udalostí v okolí systému. Ten, kto 
má na  starosti  zaistenie bezpečnosti  informačného  systému, by  sa mal pokúsiť pozrieť na 
systém očami potenciálneho protivníka, vcítiť sa do  jeho pozície, skrátka skúsiť do značnej 
miery  uvažovať  „zločinecky“.  Nevcítením  sa  do  role  útočníka  budú  ochranné  opatrenia 
informačného  systému  účinné  len  proti  v podstate  čestným  osobám,  prípadne  len  proti 
primitívne postupujúcim útočníkom.  

Medzi  techniky použiteľné pre úmyselne vedený útok proti  informačnému  systému 
možno  zaradiť  v dnešnej dobe okrem už dobre  známych pre bežných užívateľov  (špionáž, 
sledovanie  používateľov  pri  zadávaní  hesiel,  vyhľadávanie  nepotrebných  výstupov  zo 
systému  zahodených  v odpadkoch,  predstieranie  identity  v systéme  a následné  získavanie 
údajov,  preskúmanie  nepotrebných  pamäťových médií  a získanie  ponechaných  údajov  na 
nich, Trójsky kôň, počítačový vírus) aj niektoré menej  známe postupy, akými  sú:  spoofing, 
playback – replay, denial of service, inferencia, buffer overflow, race condition. 
„Spoofing“,  teda  útok,  v  ktorom  jeden  komponent  systému  predstiera  identitu  iného 
komponentu. Nepravý program takéhoto druhu môže byť použitý na získanie prístupového 
hesla iného používateľa. 
„Playback“  alebo  „replay“,  teda  útok  spočívajúci  v  zachytení  prenášaných  údajov  a  ich 
neskoršom zopakovaní – napríklad viacnásobné zopakovanie pokynu na prevod určitej sumy 
na útočníkov účet posielaného prostredníctvom systému home‐banking. 
„Denial‐of‐service“  útok,  teda  zablokovanie  práce  systému  vyčerpaním  jeho  zdrojov.  Ako 
príklady  takéhoto  útoku možno  uviesť  vyčerpanie  zásoby  papiera  v  tlačiarni,  vyčerpanie 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

60 

kapacity  pamäte  buď  celého  systému,  alebo  kapacity  vyhradenej  pre metaúdaje  (adresár 
súborov,  systémové  tabuľky  a  podobne),  zahltenie  komunikačného  systému  množstvom 
žiadostí o spojenie či množstvom začatých, ale nedokončených spojení, zahltenie procesora 
počítača generovaním a spúšťaním stále nových procesov a podobne, 
Inferencia,  teda  odvodenie  chránenej  informácie  z  prístupných  údajov  (niekedy  je možné 
vhodnou  kombináciou  verejne  prístupných  agregovaných  údajov  získať  –  odvodiť 
individuálne údaje, ktoré nesmú byť verejne dostupné), 
„Buffer overflow“ – ovplyvnenie činnosti inak užitočného privilegovaného programu zadaním 
starostlivo vybraného dostatočne veľkého parametra, ktorý má program spracovať. Využíva 
sa programátorská chyba, keď sa nedostatočne kontrolujú vnútorné obmedzenia na veľkosť 
spracovávaných  segmentov  údajov  ‐  v  takom  prípade  pri  kopírovaní  takýchto  údajov  do 
vnútorných  údajových  štruktúr  programu  dôjde  k  prepísaniu  väčšieho  úseku  operačnej 
pamäte, než aký je pre danú údajovú štruktúru vyhradený, a pri vhodných podmienkach aj k 
akémusi „preprogramovaniu“ programu počas jeho behu, 
„Race  condition“ –  technika ovplyvnenia  činnosti  inak užitočného programu pracujúceho  s 
vyššími  privilégiami  v  systéme  ako má  útočník.  Jej  podstata  spočíva  vo  využití  časového 
úseku  medzi  okamihom,  kedy  privilegovaný  program  vykonáva  bezpečnostnú  kontrolu 
súvisiacu  s  nejakým  súborom,  a  okamihom  kedy  tento  program  začne  zmienený  súbor 
skutočne používať. Veľkosť tohto časového úseku závisí od toho, či si autor privilegovaného 
programu uvedomil možnosť takéhoto útoku – často to tak nie je. Útočník vytvorí program, 
ktorý  sa  opakovane  pokúša  o  cielenú  zmenu  v  predmetnom  súbore  alebo metaúdajoch, 
ktoré naň ukazujú  (adresár). Útočníkov program „Vyhrá“ preteky  („race“), ak sa mu podarí 
vykonať naprogramovanú zmenu kritického súboru práve v zmienenom časovom úseku, teda 
po bezpečnostnej kontrole, ale predtým, ako privilegovaný program začne súbor používať, 
Okrem  úmyselne  vedených  útokov  môžu  informačné  systémy  ohroziť  aj  iné  okolnosti, 
napríklad  chyby  a  omyly  pri  vývoji  systému,  pri  jeho  prevádzke,  alebo  aj  neočakávané 
udalosti a vplyvy okolia. Aj v takýchto prípadoch si ľudia nie vždy vedia predstaviť dostatočne 
bohatú škálu možných odchýlok od normálneho, teda želaného stavu systému: 
 

 analýza systému založená na nedostatočných údajoch alebo chybných predpokladoch o 
reálnom svete, prevádzkovom prostredí či správaní sa ľudí (bol použitý nevhodný model 
či simulácia), 

 chybné, neúplné alebo protirečivé špecifikácie pri návrhu systému, 

 chyby v technických prostriedkoch (chybné súčiastky, chyby v ich zapojení), 

 neúmyselné použitie nevhodného alebo priamo škodlivého programového vybavenia, 

 nevhodné alebo chybné prostriedky použité pri vývoji programových prostriedkov, 

 nedostatočné testovanie systému, chyby pri jeho odlaďovaní, 

 nedbalosť pri údržbe systému, zavedenie nových chýb pri pokuse odstrániť staré chyby, 

 predčasné  odstránenie  starého  systému  ešte  predtým,  ako  je  jeho  náhrada  plne 
funkčná; skrytá závislosť na starej verzii, ktorá nie  je dostupná, ale ktorej existencia  je 
nevyhnutná pre fungovanie systému, 

 prirodzené vplyvy okolia – blesky, záplavy, extrémne teploty a podobne, 

 vplyvy  infraštruktúry  –  výpadok  dodávky  elektrickej  energie,  výpadok  klimatizácie  a 
podobne, 
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 zlyhanie  technických  prostriedkov,  resp.  zníženie  ich  spoľahlivosti  z  dôvodov  ich 
zastaralosti alebo zanedbania ich údržby, 

 zlyhanie komunikácie z dôvodov prerušenia liniek alebo rušenia v prenosových kanáloch, 

 nevhodne  nainštalované  programové  prostriedky,  nesprávne  inicializované,  neúplné 
alebo nekompatibilné verzie, zle nastavené parametre, 

 zadanie  nevhodných  vstupných  údajov,  oneskorená  alebo  nesprávna  reakcia 
používateľov na varovné správy systému, nesprávna interpretácia výstupov zo systému, 
spustenie nesprávnej funkcie systému, 

 nedbalostné  „nakazenie“  počítačového  systému  vírusom  či  iným  nevhodným 
(škodlivým) neovereným programovým vybavením. 

 
ZÁVER 

Spracovanie bezpečnostných  incidentov  je nákladné tak  finančne ako aj časovo. Čas 
potrebný na detekciu útočníkov, určenie rozsahu škôd a následnú elimináciu bezpečnostných 
dier predstavuje nepredpokladané  výdaje.  Taktiež medializácia bezpečnostných  incidentov 
predstavuje vážne dôsledky pre postihnutý podnik. Podľa oblasti pôsobenia podniku môže 
mať za následok pokles dôvery v podnik, stratu klientov, stratu dobrého mena a v konečnom 
dôsledku pokles finančného profitu. Je vhodné, aby mal podnik vypracovaný krízový plán pre 
prípad riešenia bezpečnostného incidentu.  

S problémom  bezpečnosti  sa  budeme  v budúcnosti  všetci  stretávať.  Informačná 
spoločnosť 21. storočia bude musieť začať brať tento problém skutočne veľmi vážne.  

 

Bezpečnostné problémy môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do troch kategórií: 

1) Problém nevedomosti, neznalosti a ľahostajnosti používateľov informačných technológií. 

2) Bezpečnostné chyby spôsobené nekvalifikovanými pracovníkmi z oblasti vývoja softvéru. 

3) Bezpečnostné  problémy  pochádzajúce  z nedostatkov  dnešných  komunikačných 
a sieťových protokolov. 

 
Potreba riešiť problematiku bezpečnosti informačných technológií a systémov je stále 

naliehavejšia. Organizácie každej veľkosti sú závislé od informácií. Informácií, ktoré prijímajú, 
spracúvajú, uchovávajú, poskytujú, chránia alebo s nimi akokoľvek narábajú. Preto by mala 
byť  informačná  bezpečnosť  čiže  ochrana  informácií  predmetom  záujmu  každej  firmy, 
organizácie štátnej či verejnej správy. Efektívne riadenie informačnej bezpečnosti umožňuje 
zvyšovať úroveň bezpečnosti.  
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REGIONÁLNA DIMENZIA BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY  
RUSKEJ FEDERÁCIE 

 
Martin HOREMUŽ* 

Resumé 
The  article  aims  to  further  describe  and  clarify  the  regional  dimension  of  security  policy  of  the  Russian 
Federation.  Russia  after  the  collapse  of  the  Soviet  Union  and  the  bipolar  system  of  international  relations 
arrangement left the position of global power, with its political, military security, economic, socio‐cultural status 
was largely "degraded" into the role of regional‐international political actor. Only, but a key attribute of great 
power  in nature, which  remained  in  the possession RF maintained an extensive arsenal of nuclear weapons, 
along with the ability to place a devastating blow to any opponent.  Despite the complicated internal transition 
period, which inevitably affected the international dimension, there was the beginning of the 21st century, the 
total internal but also external consolidation of the Russian state. That consolidation is the result of purposeful 
foreign and security policy "launched" by 1996, in which Russia is actively trying to create a multipolar system of 
international relations. Feature of multipolarity, as the concept of power‐political world order is the existence of 
several  (regional) "poles". The  regional dimension of security policy  in  the context of RF  found  its attempt  to 
reflect the institutional order in post‐Soviet space for the needs and interests of the RF (CSTO, CIS), but also in 
qualitatively new approach regarding the Euro‐Atlantic security space and its functioning. 
 

BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE NA ZAČIATKU 21. STOROČIA 

Zmeny  na  politickej  mape  sveta,  ktoré  nastali  po  rozpade  sovietskeho 
komunistického  bloku,  a predovšetkým  samotného  Sovietskeho  zväzu  na  konci 
osemdesiatych  a  začiatkom  deväťdesiatych  rokov  minulého  storočia,  sa  vo  svojej 
ireverzibilite  odrazili  nielen  v zániku  konfrontačného  a ideologického  rámca,  ktorý  bol 
rozhodujúcim faktorom svetovej politiky a medzinárodných vzťahov po roku 1945, ale najmä 
v  kvalitatívne novej  „optike“   nazerania na medzinárodnú  (globálnu) politickú  arénu.  Táto 
nová optika  spolu  s procesom dynamickej  akcelerácie politickej  a ekonomickej  globalizácie 
paralelne viedli aj k rekonceptualizovanému bezpečnostnému pohľadu na existujúce, ale aj 
potenciálne bezpečnostné hrozby a riziká, vrátane ich celkovej reflexie. Uvedené skutočnosti 
sa v konečnom  dôsledku  začali  premietať  aj v zmenenom  prístupe  štátov,  ako  ešte  stále 
najdôležitejších  (z pohľadu  paradigmy  realizmu,  resp.  neorealizmu  rozhodujúcich)  aktérov 
medzinárodných vzťahov, k otázkam národnej, regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Na 
začiatku  21.  storočia môžeme  konštatovať,  že  bezpečnostné  prostredie  je  popretkávané 
množstvom  formálnych  a neformálnych  vzťahov  a väzieb,  tak  na  rovine  horizontálnej 
(v podobe  jednotlivých  sektorov:  vojenského,  politického,  societálneho,  ekonomického 
a environmentálneho)  ako  aj  v rovine  vertikálnej  (na  úrovni  jednotlivca,  štátu,  regiónu, 
medzinárodného  systému)  a to  v zmysle  a kontexte  bezpečnostných  sektorov  ako  ich 
zadefinovali predstavitelia Kodanskej školy. (Buzan, Waever, De Wilde, 2005) Z analytického 
pohľadu  sa  bezpečnostné  prostredie  po  zániku  bipolarity  stalo  metodologicky  ťažšie 
uchopiteľným,  teoreticky  nie  vždy  jednoznačne  a presne  identifikovateľným  a 
prognosticky zložitejšie  anticipovateľným,  a  to  nielen  z  dlhodobého,  ale  aj  krátkodobého 
časového  rámca.  Integrálnou  súčasťou  aktuálneho  bezpečnostného  prostredia, 
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vyznačujúceho sa vysokou dynamikou udalostí, veľkou variabilitou sociálno‐politických javov 
a flexibilitou jej jednotlivých aktérov, je neustála prítomnosť tzv. faktorov neurčitosti.  

Rusko,  ako  nástupnícky  štát  bývalého  ZSSR,  vyšiel  zo  studenej  vojny  vo  vnútri 
aj navonok  značne  oslabený,  čo  sa  zákonite  prejavilo  v  poklese  jeho  medzinárodno‐
politického  postavenia,  celkovej  prestíži  na  svetovej  politickej  scéne,  ale  taktiež  na  jeho 
pôsobení  v  globálnych  a regionálnych  inštitúciách.  Medzinárodné  spoločenstvo  v tejto 
súvislosti  malo  oprávnené  otázky:  Akú  úlohu  bude  zohrávať  nové,  postkomunistické 
(postimperiálne) Rusko  v systéme medzinárodných  vzťahov,  resp.  aké predstavy  a ambície 
bude mať v tomto smere samotné Rusko? Ako (obsahovo, štrukturálne) budú zadefinované 
jeho národné a bezpečnostné záujmy? Niektoré indikátory, ako napr. významná vojenská sila 
založená  na  druhom  najväčšom  potenciály  jadrových  zbraní  vo  svete,  stále  miesto 
v Bezpečnostnej rade OSN, ale taktiež obrovské zásoby nerastných surovín  (Balabán, 2006) 
predznamenávali,  že  RF  sa  neuspokojí  s pozíciou  „pasívneho“  aktéra  medzinárodných 
vzťahov,  ale  celkom  určite  sa  do  budúcnosti  bude  usilovať  o aktívnu  realizáciu  vlastnej 
politiky  s cieľom  dosiahnuť  čo    najväčší  vplyv  a  podiel  na  rozhodovacích  procesoch  pri 
formovaní  postbipolárneho  systému  medzinárodných  vzťahov.  V uvedenom  kontexte 
predovšetkým vlastníctvo  jadrových zbraní umožňuje Rusku vystupovať ako globálny aktér, 
pričom ich  disponovanie  (hrozba  použitia)  je  zároveň  posledným  a  jediným  reálnym 
nástrojom,  prostredníctvom  ktorého  RF  vstupuje  do  osobitného  zmluvného  rámca  so 
Spojenými štátmi americkými. Zachovanie osobitných bilaterálnych vzťahov s USA v jadrovej 
oblasti  (proces  kontroly  zbrojenia,  resp.  odzbrojenia)  je  priamym  pozostatkom  (reliktom) 
bipolárneho usporiadania systému medzinárodných vzťahov. Špecifickosť vzťahov medzi RF 
a USA  je podľa A. Dulebu  zároveň potvrdením existencie  jednej  z troch  konštánt  (jadrová, 
európska, postsovietska) ruskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. (Duleba, 2008)  
 
 
REGIONÁLNE PROCESY V KONTEXTE TEÓRIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 

Aktuálne tendencie v oblasti medzinárodných vzťahov pod vplyvom globalizácie čoraz 
intenzívnejšie  inklinujú  k integrácii  medzi  príslušnými  národnými  štátmi  v jednotlivých 
sektoroch  ich  činnosti  a smeroch pôsobenia,  a to na  lokálnej,  regionálnej  a medzinárodnej 
(globálnej)  úrovni.  Sféra  bezpečnosti  prirodzene  nie  je  izolovaná  a nestojí  samostatne  od 
prebiehajúcich procesov  v horizontálnej  a vertikálnej úrovni, pričom predstavuje  významný 
komponent  formovania  globálneho  medzinárodného  (bezpečnostného)  prostredia. 
V súčasnej  podobe  medzinárodných  vzťahov  viac  ako  v minulosti  do  popredia  vystupujú 
predovšetkým  regionálne  integračné  zoskupenia,  vyznačujúce  sa  v oblasti  bezpečnosti 
snahou  o vytváranie  stabilného  a predvídateľného  regionálneho  bezpečnostného  rámca 
a prostredia, a to nielen v deklaratórnej podobe na politickej úrovni, ale  jednak v praktickej 
oblasti  pri  výmene  informácií,  skúseností  a iných  dôležitých  objektívnych  skutočností 
rozhodujúcich  pre  konkrétnu  bezpečnosť  príslušného  štátu.  Dôvodom  pre  rozvoj 
regionálnych  vzťahov,  resp.  spolupráce  a  integrácie  na  regionálnej  úrovni  sú  historické 
vzťahy  (väzby)  bezprostredne medzi  sebou  susediacich  štátov  alebo  zdieľajúcich  spoločný 
geografický  (civilizačno‐kultúrny,  religiózny,  sociálny)  priestor,  v ktorom  majú  svoje 
prirodzené  politické,  vojensko‐bezpečnostné  a hospodárske  záujmy,  a ktoré  sa 
prostredníctvom  rôznych  regionálnych  inštitúcií  (štruktúr)  a ich  mechanizmov  snažia 
neustále  harmonizovať,  vylepšovať  a usmerňovať  žiaducim  smerom.  Nemenej  dôležitým 
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faktorom sú aj identicky zdieľané hodnoty v podobe demokratických princípov, štandardov a 
procedúr, prvkov právneho štátu, ochrany ľudských práv a podobne. 

V sfére bezpečnosti sa k takýmto faktorom zaraďuje aj cieľavedomá snaha o stabilné, 
anticipované  a bezkonfliktné  vzťahy,  ktoré  vytvárajú  predpoklad  pre  budúcu  vzájomnú 
dôveru  a kooperáciu  v širokej  škále  oblastí,  neraz  presahujúcej  rámec  geografického 
priestoru  vymedzujúceho  pôsobenie  a  činnosť  regionálnej  organizácie.  Regionálne 
integračné  zoskupenia  v sebe  taktiež  zahŕňajú  dôležitý  mocensko‐politický  aspekt,  ktorý 
z príslušnej  regionálnej  inštitúcie  v medzinárodných  vzťahoch  vytvára  dôležitého  aktéra 
schopného  ovplyvňovať  a pôsobiť  na  viaceré  medzinárodno‐politické  procesy. 
Charakteristickým  znakom  pri  kreovaní    regionálnych  inštitúcií  je  pozícia  jej  jednotlivých 
členských  štátov,  ktoré  v príslušnej  organizácii  zastávajú  a  zohrávajú,  resp.  to  akým 
spôsobom  a  mierou  sa  tieto  štáty  dokážu  podieľať  na  formovaní  a riešení  agendy 
regionálneho  zoskupenia.  Regionálne  procesy  z pohľadu  teórie  medzinárodných  vzťahov 
v sebe  obsahujú  viaceré  aspekty.  Predovšetkým  je  dôležité  konštatovať,  že  kľúčovým 
faktorom  bezprostredne  determinujúcim  regionálne  procesy  v súčasnosti  je  globalizácia. 
Globalizácia predstavuje procesy, prostredníctvom ktorých nadnárodní aktéri, ich mocenské 
možnosti,  orientácia,  identita  a sieťové  systémy,  maria  a zväzujú  národné  štáty  a ich 
suverenitu.  V súvislosti  s globalizáciou  sme  svedkami  ako  svetový  trh  potláča  alebo 
nahradzuje politické konanie  jednotlivých štátov (Beck, 2004:21‐22), a zároveň podstatným 
spôsobom ovplyvňuje aktuálne bezpečnostné prostredie, ktoré vplyvom globalizácie rozšírilo 
i možnosti  pohľadu  na  bezpečnosť  a na  spôsoby  jej  zabezpečenia.  V neposlednom  rade 
globalizácia  vytvára  nový  rámec  pre  formovanie  bezpečnostných  stratégií  a koncepcií. 
(Eichler, 2003) 

Podľa Š. Waisovej dominantnou formou regionálnej bezpečnosti po väčšinu 19. a 20. 
storočia  (vrátane  súčasnosti)  bol  systém  kolektívnej  obrany,  resp.  aliancie.  „Aliancie  sú 
bezpečnostnými  štruktúrami,  v ktorých  sa  združujú  podobne  zmýšľajúci  regionálni  aktéri 
hľadajúci ochranu pred spoločným nepriateľom. Systém kolektívnej bezpečnosti je vytvorený 
štátmi, ktoré sa dohodnú, že nebudú vzájomné konflikty a spory riešiť s použitím sily. Systém 
kolektívnej  bezpečnosti  sa  snaží  regulovať  medzinárodné  chovanie  nielen  pomocou 
odstrašenia  útočníka,  ale  taktiež  paralelnou  transformáciou  súťaživého  základu 
medzinárodných vzťahov.“ (Waisová, 2003, s. 77‐78). 

Ako uvádza L. Husenicová, pre úplné objasnenie regionálnej bezpečnosti ako takej je 
nevyhnutné  definovať,  čo  je  to  región.  Tento  pojem má mnoho  významov,  ktoré môžu 
popisovať geografický priestor, ekonomickú  integráciu,  inštitucionálnu  či vládnu  jurisdikciu 
alebo  sociálne  alebo  kultúrne  charakteristiky.  V súčasnosti  neexistuje  jediná,  všeobecne 
uznávaná definícia pojmu región. Na základe literatúry je možné identifikovať štyri indikátory 
pojmu región. Prvým je definícia regiónu na základe geografickej blízkosti či teritória. Druhý 
indikátor je pomerne obsiahly, zahrňujúci sociálne, politické a ekonomické prepojenie. Tretí 
sa týka socializačných procesov a pocitu príslušnosti k danému regiónu. Poslednou štvrtou je 
inštitucionalizovaná  spolupráca, vznikajúca alebo existujúca. Popri  týchto ukazovateľoch  je 
možné  regióny  vymedziť  aj  geopoliticky,  a to  z hľadiska  mocenských  potenciálov  štátov, 
ktoré vytvárajú daný región, poprípade je dané prostredie definované ako oblasť ich záujmu. 
(Husenicová, 2009) 
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REGIONÁLNA DIMENZIE ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY RF 

Aj  keď  Rusko  stratilo  po  rozpade  Sovietskeho  zväzu  schopnosti  resp.  nástroje  na 
realizáciu globálnej veľmocenskej politiky, z dlhodobého hľadiska nerezignovalo na ambíciu 
zohrávať  kľúčové,  resp.  zaujať  zodpovedajúce  mocensko‐politické  postavenie 
v medzinárodnej  politike,  ktoré  na  konci  80.  rokoch  20.  storočia  dosahoval  bývalý  ZSSR, 
pravda  už  bez  ideologického  podtextu.  Prvé  roky  postsovietskeho  Ruska  však  ukázali 
obrovskú  disonanciu  medzi  predstavami  ruskej  politickej  elity,  a reálnymi  možnosťami 
a schopnosťami  ruského  štát  ich naplniť. Rusko  sa po  celé obdobie 90.  rokov 20.  storočia 
nachádzalo  v permanentnej  politickej,  ekonomickej    sociálnej  kríze.  Kríza  Ruska  a ruskej 
spoločnosti dosiahla takých rozmerov, že sa Rusko ako štát ocitlo na pokraji kolapsu. Reálna 
bola aj hrozba  rozpadu  vyvolaná  živelnými presunmi  kompetencií  z  federálneho centra do 
jednotlivých  regiónov  (republík) RF.  (Balabán, 2006) V tzv.  „blízkom  zahraničí“  (čo  je  ruský 
termín  pre  označenie  bývalých  sovietskych  republík)  vypuklo  množstvo  lokálnych 
a regionálnych  vojenských  konfliktov,  ktoré  vyvolávali  oprávnené  obavy medzinárodného 
spoločenstva  z ďalšej  destabilizácie  a fragmentarizácie  postsovietskeho  geopolitického 
priestoru.  Rusko  však  neraz  využívalo  (dodnes  využíva)  existenciu  viacerých  lokálnych 
a regionálnych  vojenských  konfliktov  na  presadzovanie  svojich  národných  záujmov  (viď 
príklad  Abcházska,  Južného  Osetska,  Náhorného  Karabachu  a pod.).  Na  druhej  strane  je 
nevyhnutné  zdôrazniť,  že  paralelne  s procesom  štiepenia  postsovietskeho  geografického 
priestranstva  bol  naštartovaný  aj  proces integrácie  (reintegrácie)  bývalých  zväzových 
republík  (s  výnimkou  Pobaltia),  a  to  na  báze  multilaterálnej  platformy  –  Spoločenstva 
nezávislých štátov  (SNŠ). Podľa pôvodných  ruských plánov sa SNŠ malo stať katalyzátorom 
regionálnych  integračných  procesov  v postsovietskom  priestore,  avšak  jeho  faktické 
fungovanie po prvých desiatich rokoch svojej existencie poukázalo na pokles jeho významu, 
čoho  si bola vedomá aj Moskva. Z uvedeného dôvodu po  roku 2000 Rusko  začalo opúšťať 
amorfný mechanizmus SNŠ, pričom sa zameralo na zlepšenie tých štruktúr a orgánov, ktoré 
vykazovali aspoň minimálnu funkčnosť, resp. boli dôležité z hľadiska budúceho uplatňovania 
a  presadzovania  ruských  národných  a bezpečnostných  záujmov  (napr.  vo  vojensko‐
bezpečnostnej  oblasti  tzv.  Dohoda  o kolektívnej  obrane  nazývaná  aj  Taškentská  zmluva). 
Obdobie po  roku 2000  je  zároveň  spojené  s nástupom V. Putina do  funkcie prezidenta RF 
a následnou  vnútropolitickou  konsolidáciou  ruského  štátu  (budovanie  tzv.  vertikály moci, 
resp.  suverénnej  demokracie,  posilňovanie  federálneho  centra  na  úkor  jednotlivých 
subjektov  RF),  ktorá bola  formálne  aj  obsahovo  zavŕšená  počas  jeho  druhého  funkčného 
obdobia (2004‐2008). Proces vnútornej konsolidácie ruského štátu sa následne premietol aj 
do upevnenia postavenia a pozícií v medzinárodnej politike,  čomu Rusku dopomohli okrem 
iného vysoké ceny energetických surovín na svetových trhoch. 

Pokiaľ ide o vzťahy k ostatným štátom (regiónom) sveta, v priebehu prvej polovice 90. 
rokov minulého  storočia v  ruskej  zahraničnej a bezpečnostnej politike dominovala  skupina 
tzv.  „Atlantistov“,  ktorá    predstavovala  relatívne  malú,  ale  vplyvnú  skupinu  vysoko 
postavených  vládnych  úradníkov  a akademikov,  podporujúcich  prozápadnú  orientáciu 
medzinárodnej  stratégie Ruska. Na  „čele“  tejto  skupiny bol  vtedajší minister  zahraničných 
vecí RF A. Kozyrev (1991‐1996), ktorý tvrdil, že „Rusko patrí do klubu veľkých štátov, a naša 
eurázijská poloha toto vôbec nevyvracia“. (Kozyrev, 1993:5)30 Atlantisti okrem toho zastávali 
stanovisko, že Rusko  je súčasťou Európy a historicky patrí k západnej  (európskej) civilizácii. 

                                                            
30 K stúpencom atlantizmu patrili aj vtedajší premiér J. Gajdar, prví námestník premiéra G. Burbulis, minister spojov M. 
Poltoranin a námestníci ministra zahraničných vecí V. Čurkin, G. Kunadze a F. Šelov‐Koveďajev. 
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Skupina  Atlantistov  sa  domnievala,  že  hlavnou  úlohou  ruskej  zahraničnej  politiky  a 
medzinárodnej  stratégie  by  malo  byť  budovanie  partnerstva  so  Západom  a pripojenie 
k západným  ekonomickým,  politickým  a vojenským  inštitúciám  (EÚ, MMF,  SB,  OECD,  G7, 
a dokonca aj NATO).  (Sergunin, 2000:28‐29) Vývoj udalostí však pomerne  rýchlo ukázal, že 
nielen USA a viaceré západoeurópske štáty, ale ani medzinárodné spoločenstvo ako celok nie 
je náchylné myšlienke priznať Rusku osobitné postavenie (status garanta) v postsovietskom 
priestore, o ktoré  sa Moskva niekoľkokrát usilovala, a  to priamo prezidentom B.  Jeľcinom. 
Naviac,  Rusko  a jeho  názory  začali  byť  podľa  Moskvy  vážnym  spôsobom  ignorované 
v procese  formovania  novej  euroatlantickej  bezpečnostnej  architektúry,  resp.  v  procese 
rozširovania  NATO  o krajiny  strednej  a východnej  Európy.  Európsky  rozmer  (geopolitický 
vektor)  bol  z tohto  dôvodu  v poslednom  decéniu  20.  storočia  v ruskej  bezpečnostnej 
a regionálnej projekcii nosným, nakoľko rozšírenie NATO o krajiny bývalého komunistického 
bloku  znamenalo  faktické potvrdenie  zániku  rozdelenia európskeho  kontinentu,  a začiatok 
dlhodobého  procesu  budovania  nového  bezpečnostného  konceptu  zohľadňujúceho 
zmenené medzinárodno‐politické,  vojensko‐bezpečnostné a geopolitické  reálie. Prítomnosť 
európskeho geopolitického vektora okrem  toho začala byť v ruskej bezpečnostnej projekcii 
vyvažovaná  ázijským  geopolitickým  vektorom,  význam  ktorého  značne  narástol  po 
udalostiach  z 11.  septembra  2001  a celkovým  geopolitickým  súperením  v regióne  Strednej 
Ázie. 

Samotnú existenciu európskeho geopolitického vektora je možné vydedukovať už od 
obdobia  vlády  cára Petra  I,  ktorý  sa  rozhodol  začiatkom  18.  storočia  výrazným  spôsobom 
modernizovať vtedajšie Rusko, a priblížiť  (začleniť) ho do Európy nielen v zmysle kultúrno‐
spoločenskom,  ale  predovšetkým  politickom.  V súčasnosti  európsku  konštantu  ruskej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky  reprezentuje  snaha o aktívne a trvalé  zapojenie  sa do 
činností,  resp. inštitúcií  v euroatlantickom  geografickom  priestore,  ktoré  zásadným 
spôsobom  reflektujú  a  ovplyvňujú  bezpečnostné  procesy  v  Európe.  Inštitucionálny  rámec 
zapojenia  Ruska  do  týchto  procesov  sa  v  súčasnosti  uskutočňuje  najmä:  prostredníctvom 
politicko‐vojenských  vzťahov  s NATO  (Rada  Rusko  ‐  NATO),  osobitným  strategickým 
partnerstvom medzi EÚ a Ruskom, ale aj na platforme OBSE, na ktorú v priebehu 90. rokov 
minulého storočia ruská zahraničná a bezpečnostná politika vsádzala ako na alternatívu voči 
NATO,  a jeho  rozširovaniu  o krajiny  strednej  a východnej  Európy.  Napriek  ruskému 
neúspechu v otázke presadenia vlastnej predstavy budúceho usporiadania euroatlantického 
bezpečnostnému priestoru, RF v rámci  svojich politických možností a reálnych mocenských 
schopností  úzko  spolupracuje  a kooperuje  na  viacvrstvovom  procese  (agende),  ktorý 
bezprostredne  súvisí  s politickým, ekonomickým a bezpečnostným vývojom v Európe,  resp. 
v príslušných  regionálnych  bezpečnostných  organizáciách  tohto  geopolitického  vektora. 
V uvedenom kontexte  je preto nevyhnutné   chápať aj súčasnú debatu o zapojení Ruska do 
budovania  spoločného  protiraketového  systému,  ale  aj  tzv.  iniciatívu  prezidenta  D. 
Medvedeva  o  uzatvorení  „Zmluvy  o európskej  bezpečnosti“  (predstavenú  ešte  v priebehu 
roku  2008),  zámerom  ktorej  je  definitívne  ukotvenie  Ruska  v euroatlantickom  priestore 
a získanie  podielu  na  rozhodovacích  procesoch  v politickej  a bezpečnostnej  oblasti. 
Základným  cieľom  ruských  zahranično‐politických  a bezpečnostných  aktivít  v európskom 
geopolitickom  vektore  je  neustála  snaha  nezostať  stáť  (nebyť  izolovaný) mimo  kľúčových 
procesov odohrávajúcich sa na starom kontinente, pričom ani v krátkodobej (strednodobej) 
perspektíve nie je možné v tomto smere očakávať výraznú zmenu. 
  Ázijský  geopolitický  vektor  reprezentuje  v užšom  slova  zmysle  inštitucionálne 
usporiadanie  postsovietskych  štátov  Strednej  Ázie  (Kazachstan,  Uzbekistan,  Kirgizsko 
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a Tadžikistan)  v regionálnej  bezpečnostno‐vojenskej  organizácii  ‐  Organizácii  zmluvy 
o regionálnej bezpečnosti  (CSTO)31, ktorá  je  skôr považovaná  za  inštrument presadzovania 
ruských  záujmov,  ako  za  skutočnú  regionálnu  bezpečnostnú  organizáciu,  a to  aj  napriek 
tomu,  že  región  Strednej  Ázie  je  spájaný  s viacerými  bezpečnostnými  hrozbami  a rizikami 
predovšetkým  religiózneho  (islamský  extrémizmus  a terorizmus),  sociálneho  a etnicko‐
národnostného charakteru  (zložitá národnostná štruktúra obyvateľstva, ktorá bola príčinou 
viacerých  konfliktov  a  nepokojov  –  naposledy  na  juhu  Kirgizska).  Pre  Rusko  sú  naopak 
dôležité vojenské základne a infraštruktúra, ktorá sa po  rozpade ZSSR ocitla mimo  ruského 
územia.  (Šimčeková,  2010)  Ďalším  dôležitým  faktorom  je  Afganistan,  ktorý  okrem  zložitej 
bezpečnostnej situácie po takmer 10 rokoch trvajúcej operácii spojencov pod vedením USA 
je stále nielen najväčším producentom ópia na svete, ale aj priestorom realizácie teroristov, 
pričom  v širšom  kontexte  môže  destabilizovať  rozsiahly  geografický  priestor  ďaleko 
presahujúci rozmer postsovietskej Strednej Ázie.32 

V širšom slova zmysle pod ázijský geopolitický vektor spadá medzivládna organizácia 
Šanghajská organizácia spolupráce (ŠOS), ktorá pôvodne vznikla 26. apríla 1996 pod názvom 
Šanghajská  päťka,  a ktorej  prvotným  cieľom  bolo  vytvoriť  a prehĺbiť  vojenskú  dôveru 
v pohraničných  regiónoch  Číny,  Ruska,  Kazachstanu,  Kirgizska  a  Tadžikistanu.  Šanghajská 
päťka  sa  neskôr  (jún  2001)  transformovala  na  ŠOS,  pričom  od  tohto  obdobia  sa 
v stredoázijskom priestore pomerne úspešne a dynamicky vyvíja. Na ŠOS  je však potrebné 
pozerať  aj  v geopolitickom  zmysle  –  Stredná  Ázia  je  región,  v ktorom  existujú  politické, 
ekonomické    a bezpečnostné  záujmy  viacerých  štátov.  Krajiny  Strednej  Ázie,  osobitne 
Kazachstan, Turkménsko a Uzbekistan sú označované   za štáty s rozsiahlymi zásobami ropy 
a zemného  plynu,  ktoré  z nich  činia  lukratívny  priestor  pre  zahraničné  investície 
nadnárodných  energetických  korporácií.    Geopolitický  pluralizmus  a súperenie 
o stredoázijský priestor potvrdzuje aj snaha Číny a Ruska (a to aj v rámci ŠOS), ktorí sa usilujú 
o dosiahnutie  stiahnutia  vojenských  jednotiek  USA  zo  Strednej  Ázie  (napr.  z Kirgizska), 
dislokovaných  v Kirgizsku  v súvislosti  s protiteroristickou  operáciou  v  Afganistane.  Práve 
geopolitickému  súpereniu  (resp.  ich  dôsledkom)  nasvedčovali  aj  udalosti  v Uzbekistane 
(nepokoje  v mestách Andižan  a  Kara‐su,  ktoré  vypukli  v máji  2005,  a ktoré  vládnuci  režim 
v Uzbekistane  pripísal  islamským  extrémistom)  a následná  reakcia  USA  na  tieto  udalosti, 
žiadajúcich  o medzinárodné  vyšetrenie  násilností,  spolu  s  dávnejšou  kritikou 
vnútropolitických pomerov  v Uzbekistane. Uzbekistan  vypovedal  zmluvu  s USA, na  základe 
ktorej mali Spojené štáty v Uzbekistane rozmiestnených svojich vojakov  (vojenská základňa 
Chanabád).   Určitú úlohu nepochybne  zohrali aj obavy  I. Karimova  z opakovania  scenára v 
susednom Kirgizsku  (Zvrhnutie  režimu  A.  Akajeva  v apríli  2005  v dôsledku  masových 
protestov.  Rozsiahlymi  nepokojmi  s politickými  dôsledkami  sa  vyznačovali  aj  etnické 
nepokoje na  juhu Kirgizska na  jar  2010.). Uzbecký prezident  I. Karimov naviac  v obave  zo 
straty  vlastnej  politickej  moci  vykonal  v  zahraničnej  politike  zásadný  obrat  v podobe 
zbližovania  sa  s Ruskom,  výsledkom  čoho  sa  stalo  opustenie  voľného  združenia  štátov 
GUUAM  (Gruzínsko,  Ukrajina,  Uzbekistan,  Azerbajdžan,  Moldavsko)  vyznačujúceho  sa 
kritickým  postojom  a názormi  na  politiku  Ruska  v postsovietskom  priestore,  a opätovným 
vrátením sa do štruktúr CSTO  (Uzbekistan opustil Dohodu o kolektívnej bezpečnosti v roku 
1999). 
                                                            
31 K ďalším členským štátom CSTO patrí Arménsko, Bielorusko a Rusko. 
32  Význam  Afganistanu  pre  bezpečnostnú  politiku  RF  potvrdila  aj  schôdzka  predstaviteľov  Pakistanu,  Afganistan, 
Tadžikistanu  s prezidentom  D.  Medvedevom  v lete  2010  v Soči,  predmetom  ktorej  bola  bezpečnostná  situácia 
v Afganistane, boj proti  terorizmu a pašovaniu  zbraní a drog. Afganský prezident H. Karzaj  sa okrem  toho v januári 2011 
s rovnakým zámerom stretol na bilaterálnych rozhovoroch s prezidentom D. Medvedevom priamo v Moskve. 
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Rusko  má  však  vlastné  geopolitické  záujmy  aj  v širšom  ázijskom  priestranstve 
označovanom ako Ázijsko‐tichooceánsky  región  (ATR). Ázia  samotná   predstavuje  rozsiahly 
geografický  kontinent,  ktorý  v posledných  rokoch  zaznamenáva  dynamický  a  robustný 
ekonomický rast. Rozvoj hospodársko‐obchodných vzťahov s krajinami ATR je v nasledujúcej 
dekáde  jednou  z ruských  priorít.  Určité  aktivity  s tým  spojené  je  možné  sledovať  už 
v súčasnosti  (výstavba  ropovodu Východná  Sibír  –  Tichý oceán  s odbočkou do  Číny,  ale  aj 
projekt  sociálno‐ekonomického  rozvoja  ruského  Ďalekého  východu).  V kontexte  ázijského 
geopolitického  vektora  môžeme  naviac  konštatovať,  že  tendencia  k rozširovaniu 
a upevňovaniu integračných procesov v Ázii sa bude v budúcnosti zintenzívňovať, a to nielen 
v oblasti hospodárskej, ale aj bezpečnostnej, napriek  tomu,  že na  rozdiel od Európy nie  je 
ázijské  geopolitické  priestranstvo  považované  za  homogénne  v kultúrno‐historickom 
a politickom zmysle. Rozličné subregióny majú svoju špecifikáciu a je silný predpoklad toho, 
že tomu tak bude aj v budúcnosti.  
 
 
ZÁVER 
 

Rusko po rozpade ZSSR a bipolárneho usporiadania systému medzinárodných vzťahov 
opustilo pozíciu  globálnej  veľmoci,  pričom  jeho  politické,  vojensko‐bezpečnostné, 
ekonomické a sociálno‐kultúrne postavenie bolo do značnej miery „degradované“ do úlohy 
regionálneho  medzinárodno‐politického  aktéra.  Jediným,  avšak  kľúčovým  atribútom 
veľmocenského charakteru, ktorý garantuje RF osobitný status,  je disponovanie  rozsiahlym 
arzenálom  jadrových zbraní, umožňujúcim zasadiť zničujúci úder akémukoľvek protivníkovi, 
vrátane  USA.  Napriek  zložitému  vnútropolitickému  transformačnému  obdobiu,  ktoré 
nevyhnutne postihlo akcieschopnosť a efektívnosť Ruska v medzinárodnej dimenzii, môžeme 
konštatovať,  že  na  začiatku  21.  storočia  došlo  ku  celkovej  vnútornej,  ale  aj  vonkajšej 
konsolidácii  ruského  štátu.  Uvedená  konsolidácia  je  výsledkom  cieľavedomej  ruskej 
zahraničnej  a bezpečnostnej  politiky,  v ktorej  sa  Rusko  aktívne  a intenzívne  snažilo 
o vytváranie  multipolárneho  systému  medzinárodných  vzťahov.  Keďže  základným 
definičným znakom multipolarity, ako konceptu mocensko‐politického usporiadania sveta, je 
existencia  viacerých  jeho  (regionálnych)  „pólov“,  bolo  pochopiteľné,  že  v tomto  kontexte 
regionálna  dimenzia  bezpečnostnej  politiky  RF  našla  svoje  odzrkadlenie  v pokuse 
inštitucionálne usporiadať postsovietsky priestor pre potreby a interesy RF (CSTO, SNŠ), ale 
taktiež  v kvalitatívne  novom  prístupe  pokiaľ  ide  o  formovanie euroatlantického 
bezpečnostného priestoru a jeho fungovanie. (Koper – Ondria, 2010)  

Z hľadiska regionálneho posudzovania a hodnotenia môžeme RF jednoznačne označiť 
za kľúčového  (dominantného) aktéra postsovietskeho priestoru,   ktorý podstatnou mierou 
determinuje  jeho  politický,  bezpečnostný  a ekonomický  vývoj,  a to  nielen  preto,  že  RF  je 
geograficky  najväčším  štátom  sveta,  ktorý  zaberá  sám  o sebe  rozlohu  prislúchajúcu 
akémukoľvek  svetovému  regiónu,  ale  predovšetkým  preto,  lebo  všetky  významné 
geopolitické,  ekonomické  a bezpečnostné  siločiary  pôsobenia  ju  priamo  pretínajú,  resp. 
bezprostredne sa  jej dotýkajú. (Hnízdo, 1995) Aj keď rozpad ZSSR ako  jednotného štátneho 
útvaru  započal  výraznú  fragmentáciu  postsovietskeho  geopolitického  priestoru  v rámci 
ktorého sa postupne začali presadzovať a etablovať ďalší aktéri medzinárodných vzťahov, RF 
je aj v súčasnosti možné svojimi aktuálne disponujúcimi mocenskými nástrojmi a zahranično‐
politickými parametrami označiť za štát predurčený na to, aby aj do budúcnosti predstavoval 
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ak nie  rozhodujúcu,  tak minimálne kľúčovú politickú, bezpečnostno‐vojenskú, ekonomickú, 
ale aj sociálno‐kultúrnu silu tohto geopolitického priestoru.  
  Súčasný  prístup  RF  k bezpečnosti  v kontexte  regionálnych  procesov môžeme  preto 
označiť  za  prístup  striktne  založený  na  paradigme  realizmu  reanimovaného  o racionálne 
zdôvodniteľný  pragmatizmus,  flexibilne  odrážajúci  mocensko‐politické  interpretovanie 
systému  medzinárodných  vzťahov.  Mocenský  kontext  a rozmer  regionálnych  politických, 
vojensko‐bezpečnostných  a  ekonomických  procesov  sa  v postbipolárnom  období  stal 
v tomto zmysle silne prítomným aj na území bývalého Sovietskeho zväzu. Ruské mocensko‐
politické  ambície,  a  realizovaná  politika  na medzinárodnej  úrovni,  a obzvlášť 
v postsovietskom geopolitickom priestore túto dimenziu hodnotenia len potvrdzujú.   
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SOCIETÁLNY ASPEKT BEZPEČNOSTI V EURÓPE  
‐ PRÍTOMNOSŤ MOSLIMSKEJ KOMUNITY 

 
Dagmar HOSCHEKOVÁ, Lucia VANKOVÁ 

 
Abstract 
Considering  the  European  security  issue,  the  existence  of Muslim’s  community  on  the  territory  of Western 
European  countries  has  brought  new  problematic  points  and  trends.  History  of  coexistence  between  the 
community  in such extend, and  its habits and religion, and the European nations, and their  identity, has only 
several  decades.  As  number  of Muslims  in  Europe  is  increasing,  their  political  influence  is  growing  as well. 
However, it is difficult to speak about monolithic Muslim’s community. Thinking, behavior, habits and lifestyle of 
the  second  and  the  third  generation  of Muslims  in  Europe  is  changing.  It  is  obvious  that  future  position  of 
Muslims in Europe will depend on solving of not only cultural but also economic dimension.  

 
Do popredia verejno‐politického života v západoeurópskych krajinách sa v súčasnosti 

dostávajú problémy spojené s migráciou obyvateľstva a s nimi súvisiaci problém moslimskej 
menšiny žijúcej na teritóriu krajín Európskej únie. Je potrebné poznamenať, že táto komunita 
žije s vyprofilovanou identitou v Európe pomerne krátko a skúmaný problém má iba niekoľko 
desaťročnú  históriu.  Napriek  tomu  však  nadobúda  aj  svoju  bezpečnostnú  dimenziu  a je 
nevyhnutné  sa  touto otázkou  zaoberať  aj  z pohľadu  zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov 
a mierového spolunažívania na európskom kontinente. 

Podľa demografických predpovedí vypracovaných OSN (World population Prospects: 
The  2008  Revision  Population Database)  a Európskou  úniou  (Europe  in  figures  ‐  Eurostat 
yearbook 2010) by sa populácia Európy mala zmenšovať. V Európe je viditeľný trvalý pokles 
pôrodnosti medzi obyvateľmi. Naopak v prisťahovaleckých komunitách  je miera pôrodnosti 
značne  vysoká.  To  so  sebou  prináša  vážne  demografické  a ekonomické  dôsledky,  pretože 
populácia  v Európe  starne  a preto  bude  asi  potrebné,  aby  európske  krajiny  sa  ešte  viac 
otvorili  voči  novým  imigrantom.  Ako  zdôrazňuje  J.  Ušiak,  nárast  migrácie  deštruuje 
homogenitu  v danej  spoločnosti, výrazne  mení  štruktúru  obyvateľstva  a  mení  identity 
obyvateľstva, čo predstavuje vážnu hrozbu z pohľadu societálnej bezpečnosti. (Ušiak, 2008) 
V Turecku sa odhaduje, že počet obyvateľov narastie až na 100 miliónov v roku 2050, čo pri 
súčasných podmienkach zastúpenia v Európskych  inštitúciách podľa počtu obyvateľov bude 
mať vážne následky. Celkovo však podiel Európy na svetovej populácii nebude v roku 2050 
vyšší ako 4‐5%, pričom v roku 1900 predstavoval 25% a v roku 1950  to bolo 12%. Odhady 
týkajúce sa vzdialenej budúcnosti po roku 2300 naznačujú, že v Európe bude iba 59 miliónov 
obyvateľov. To znamená, že obyvateľstvo európskych krajín sa zníži na 5% svojho dnešného 
počtu.  Tieto  katastrofické  predpovede  treba  brať  s veľkou  rezervou,  pretože  neberú  do 
úvahy vedecký ani technický rozvoj, rozvoj v medicíne, možnosť rozšírenia pandémie, vojny 
alebo  živelnej  katastrofy.  Možnosť  novej  ideológie  alebo  náboženstva,  ktoré  by  mohli 
ovplyvňovať  prírastok  alebo  pokles  obyvateľstva. Niektorí  tvrdia,  že  ak  bude mať  Európa 
v dlhodobom horizonte 200 rokov ešte nejaký význam, bude určite čiernym kontinentom. Iní 
zase  predpokladajú,  že  na  konci  21.  storočia  bude  Európa  islamská.33  Takéto  predpovede 
vychádzajú  najmä  z vyššej  africkej  a blízkovýchodnej  pôrodnosti  a na  druhej  strane  sú 
postavené  na  potrebe  masívnej  imigrácie  do  Európy.  Európa  bude  potrebovať  mladých 
pracovníkov  na  to,  aby  zaistila  prežitie  v rozumnom  pohodlí  staršej  generácie,  ktorá  už 
nebude činná v pracovnom procese. Podľa správy OSN bude potrebné na obnovenie vekovej 

                                                            
33 Podľa údajov z Vatikánu, počet kresťanov vo svete je po prvýkrát nižší ako počet moslimov. 
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rovnováhy minimálne 700 miliónov prisťahovalcov v období rokov 1995 – 2050. Faktom však 
zostáva, že medzi súčasnými mladými prisťahovalcami je vysoká nezamestnanosť, a to najmä 
kvôli  tomu,  že  nedosahujú  dostatočné  vzdelanie  a požadované  zručnosti  a schopnosti. Do 
určitej miery  za  to môže aj európsky vzdelávací  systém, ktorý mal problém  začleniť druhú 
generáciu  imigrantov.  Nie  je  však  ani  jednoznačne  dané,  že  Európa  bude  koncom  tohto 
storočia  moslimská.  Môže  to  platiť  o niektorých  mestách,  príp.  o niektorých  krajinách. 
V západoeurópskych  krajinách,  ktoré  bývali  kedysi  metropolami  rozsiahlych  koloniálnych 
impérií – vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v Holandsku, v Španielsku, ale aj v Taliansku, žijú 
dnes milióny  prisťahovalcov  z bývalých  dŕžav.  Vo  väčších mestách menovaných  krajín  tak 
fakticky  vznikli multietnické  spoločnosti. Oxfordský profesor  F.  F. Armesto hovorí dokonca 
o odplate  za  kolonializmus,  kedy  dochádza  ku  kolonizácii  bývalých  materských  krajín 
národmi, ktoré boli kedysi kolonializmom postihnuté. (Armesto, 1996) 

 
Je nesporné, že moslimský element bude v európskej politike a spoločnosti zohrávať 

oveľa väčšiu úlohu ako v súčasnosti. Ale je mnoho dôvodov, pre ktoré môžeme pochybovať, 
že  takýto  scenár  bude  platiť  pre  celý  kontinent. Mnoho  prisťahovalcov,  ktorí  do  Európy 
prichádzajú, nie sú moslimovia. Prichádzajú z Indie a juhovýchodnej Ázie, z Afriky, z Karibiku 
ako aj z iných  častí sveta.  Je však pravda aj to, že moslimskí prisťahovalci boli veľmi odolní 
voči integrácii a je ťažké odhadnúť, či tento trend bude pokračovať aj v ďalších generáciách. 
Je isté, že sa bude na konci storočia veľmi odlišovať od tej Európy dnešnej.  

V najbližšom  období  Európu  teda  očakáva  korekcia  identity.  Francúzi,  Nemci, 
Angličania, Holanďania,  severná  Európa,  ale  i Taliani  si  postupne  uvedomujú,  že  islamská 
tradícia  sa  stáva organickou, a preto aj  legitímnou  súčasťou európskeho politického  života 
a európskej kultúry. Obyvateľmi kontinentu sú milióny moslimov, ktorí napriek tomu, že sa 
snažia zaradiť do európskej tradície, uchovávajú si svoju konfesionálnu identitu a kultúru.  

 
STRUČNÝ HISTORICKÝ ZÁKLAD VZNIKU MOSLIMSKÝCH SPOLOČENSTIEV 
V EURÓPE 

Len niekoľko európskych krajín sa mohlo definovať ako etnicky homogénne, pretože 
menšiny  v týchto  krajinách  si  boli blízke  v názoroch, mentalitou,  aj  pôvodom  a nešlo  teda 
o obyvateľov,  ktorí  by  prichádzali  zo  vzdialených  krajín,  či  dokonca  kontinentov.  Išlo 
o migráciu  Poliakov  do  západného  Nemecka  a severného  Francúzska  pred  I.  svetovou 
vojnou, alebo o migráciu židov z východnej Európy. Rozsah tejto migrácie bol však pomerne 
malý. Navyše  títo  noví  prisťahovalci  sa  snažili  prijať  hodnoty  a spôsob  života  svojej  novej 
vlasti a ich integrácia prebiehala veľmi jednoducho. Imigrácia v masovom rozsahu nastala po 
II. svetovej  vojne  v dôsledku politicky motivovaných územných  zmien  (presídlenie Nemcov 
z východnej  a juhovýchodnej  Európy).  Ďalším  dôvodom  migrácie  boli  dobré  ekonomické 
podmienky  v krajinách  západnej  Európy  (obyvatelia  Talianska  a Juhoslávie  sa  presúvali  do 
Nemecka a Španieli a Portugalci prichádzali do Francúzska). Veľká väčšina týchto skupín však 
nezostávala, ale vrátila sa do svojich domovských krajín ako náhle sa situácia v ich domovskej 
krajine zlepšila. A práve v tomto období hlavne európske krajiny začali najímať zahraničných 
robotníkov  na  práce,  ktoré  európski  robotníci  odmietali  vykonávať.  Ďalšia  vlna 
prisťahovalcov súvisela najmä s rozpadom  impérií  (obyvatelia Karibiku, Pakistanci a Indovia 
putovali do Veľkej Británie, Severoafričania  sa  sťahovali do Francúzska, Turci  sa usadzovali 
v Nemecku  a v menšom  rozsahu  aj  v iných  európskych  krajinách).  Všeobecne  sa 
predpokladalo,  že  je  to  dočasný  jav,  že  sa  títo  hosťujúci  robotníci  vrátia  do  svojich 
domovských  krajín,  keď  zarobia  peniaze,  ktoré  potom  budú  môcť  použiť  na  rozvoj 
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ekonomických  aktivít  v rodnej  krajine.  V skutočnosti  sa  však  vrátila  len  polovica  z 2  –  3 
miliónov hosťujúcich robotníkov, ktorí do Európy prišli v 60‐tych rokoch 20. storočia. Ostatní 
zostali legálne alebo nelegálne, dokonca si priviedli svojich príbuzných a nevesty. Vlády proti 
nim  nevyvíjali  žiadnu  aktivitu  a tak  mohli  vzniknúť  hlavné  cudzinecké  komunity.  V tom 
období však nastala ropná kríza, ktorá so sebou priniesla zhoršovanie ekonomiky a rastúcu 
nezamestnanosť.  Európske  vlády,  aby  znížili množstvo  prisťahovalcov  do  Európy,  prestali 
vydávať pracovné povolenia. Počet cudzích pracovníkov  sa však  tak neznížil.  Jednak medzi 
prisťahovalcami bola vysoká pôrodnosť a jednak vzrástla legálna imigrácia. (Divinský, 2005)  

Pôvodná migrácia  za  prácou  v západnej  Európe  sa  na  začiatku  70‐tych  rokov  20. 
storočia zmenila na problém spájania rodín, takže celé rodiny arabského pôvodu sa sťahovali 
na  územie  jednotlivých  európskych  krajín.  (Bolečeková,  2007)  Ich  príchod  však  znamenal 
obrovskú zmenu, najmä pokiaľ ide o národné zvyklosti, kultúru a najmä náboženstvo. Pokiaľ 
bola rodina rozdelená, imigrant jasne rozlišoval medzi kultúrnou a náboženskou časťou jeho 
života, ktorý  žil v Európe a kultúrnou a náboženskou  časťou v krajine pôvodu. S príchodom 
rodiny sa náboženstvo –  islam stalo súčasťou každodenného života rodiny, čo sa premietlo 
do  snahy  presadzovať  svoje  náboženské  práva  a do  potreby  stavať  na  európskej  pôde 
náboženské  chrámy  a mešity  a tiež  používať  osobitné  náboženské  a kultúrne  symboly. 
Islamská menšina, ktorá neovládala príslušný jazyk, sa usadzovala v štvrtiach miest s lacným 
nájomným,  kde  sa  v novom  prostredí  stávala  súčasťou  vlastnej  komunity.  Táto  im  síce 
pomáhala  zorientovať  sa  v novom  prostredí,  podávala  pomocnú  ruku  pri  vybavovaní 
úradných  záležitostí  a umožňovala  im  zapojiť  sa  do  pracovného  procesu  v rámci  štruktúr 
pôsobiacich  v diaspóre,  ale  zároveň  sa  postupne  celá  komunita  dostávala  do  izolácie  od 
pôvodného domáceho obyvateľstva. Najmä v mestách na  juhu Francúzska, v Nemecku a vo 
Veľkej  Británii  sa  vytvorili  odlišné  mestské  štvrte  s negatívami,  ktoré  z tohto  fenoménu 
izolácie vyplývali. 

A potom  tu  boli  ešte  žiadatelia  o azyl,  ktorých  počet  v období  rokov  1983  –  1992 
vzrástol  z 80  tisíc  na  700  tisíc.  Spočiatku  liberálny  prístup  úradov  k takýmto  žiadateľom 
spôsobil,  že  veľká  väčšina  imigrantov  neboli  politickí  utečenci,  ale  skôr  ekonomickí 
prisťahovalci. Medzi žiadateľmi o politický azyl boli  islamisti alebo dokonca teroristi, ktorým 
v ich rodnej krajine hrozilo zatknutie, ale určite nie z dôvodu boja za slobodu a demokraciu. 
Napriek  sprísnenému postoju úradov počet  imigrantov neklesal, pretože  zamietnutie bolo 
iba formálne a prisťahovalcov, ktorí sa už na európskom území ocitli, bolo prakticky nemožné 
deportovať.  Najčastejším  cieľom  uchádzačov  o azyl  bolo  Nemecko,  kam  v rokoch  1990  – 
2000  smerovalo  asi  2 milióny  imigrantov.  Za  ním  nasledovala  Veľká  Británia,  Holandsko 
a Francúzsko.  Po  roku  2002  vďaka  prísnejším  opatreniam  začal  klesať  počet  uchádzačov 
o azyl. Zmenilo  sa  tiež etnické  zloženie prisťahovalcov, kedy väčšina prichádza  z východnej 
Európy, bývalého Sovietskeho zväzu, Afganistanu a Čečenska. (Divinský, 2005)  

V rokoch  1950  –  2000  sa  v Európe  zvýšil  podiel  moslimského  obyvateľstva  na 
celkovom počte obyvateľov z 1 percenta na 3 percentá a ich množstvo kolíše podľa rôznych 
údajov  od  14  do  20 miliónov  ľudí.  Predpokladá  sa,  že moslimovia  by mohli  v budúcnosti 
vzhľadom na prirodzenú natalitu, tvoriť jednu tretinu, alebo dokonca až polovicu európskeho 
obyvateľstva. (Lidák, 2005) 
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            Tabuľka 1  Počty moslimských spoločenstiev v Európe (2006) 

Francúzsko  asi 5 miliónov (za posledných 25 rokov sa 
zdvojnásobil počet) 

Nemecko  3,6 milióna (v roku 1961 15 000) 

Veľká Británia  1,6 milióna  

Holandsko  1 milión (za posledných 25 rokov sa 
zdvojnásobil počet) 

Švédsko  400 tisíc (za posledných 25 rokov sa  
ztrojnásobil počet) 

Dánsko  200 tisíc (25 000 v roku 1982) 

Taliansko  v roku 1982 12 000 

Španielsko  1 milión (120 000 v roku 1982) 

Grécko  500 tisíc (160 000 v roku 1982) 

Belgicko  400 tisíc  

Rakúsko  400 tisíc (80 000 v roku 1982) 

Zdroj: Laqueur, 2006, s. 31–32 

 
K tomuto počtu ešte môžeme pričítať 15 – 18 miliónov moslimov v Ruskej  federácii 

a tých, ktorí sídlia v Bosne a v Albánsku.  
 
Do  akej  miery  môžeme  hovoriť  o moslimských  komunitách,  keď  títo  moslimovia 

pochádzajú  z rôznych  častí  sveta? Moslimská menšina predstavuje  rôznorodý konglomerát 
z hľadiska  etnického,  národnostného  a tiež  náboženského.  V Európe  napríklad  žijú  Turci, 
Pakistanci,  Tunisania,  ale  tiež  tureckí  Kurdi, migranti  Kašmíru,  tuniskí Kabylovia  a migranti 
z iných moslimských  krajín Ázie  a Afriky.  Jedná  sa  aj o komunity,  ktoré  sú  v krajine  svojho 
pôvodu potláčané, alebo priamo vládou zakázané. Z týchto dôvodov sa presúvajú do Európy, 
kde existuje garantovaná sloboda združovania a sloboda slova, ktoré  im umožňujú oficiálnu 
činnosť  a tiež  koordináciu  ich  aktivít  v krajinách  ich  záujmu.  Väčšina  moslimov  žijúcich 
v Nemecku, 50% moslimov žijúcich v Rakúsku a Grécku, 40% moslimov žijúcich v Holandsku 
a takmer  40%  žijúcich  v Belgicku  pochádza  z Turecka.  Väčšina  francúzskych  a španielskych 
moslimov,  polovica  moslimov  v Taliansku  a v Belgicku  a asi  40%  moslimov  v  Holandsku 
pochádza  zo  severnej  Afriky.  Ďalej  existuje  rozsiahla  a väčšinou  nezákonná  moslimská 
imigrácia  z Albánska  do  Talianska.  Značný  podiel  nelegálnych  prisťahovalcov  pokračuje  na 
sever, ale je veľmi ťažké odhadnúť ich počet. 45% britských moslimov prichádza z Pakistanu 
a 15% z Bangladéšu.  

Tieto  komunity  v Európe  nie  sú  vôbec  monolitné  a okrem  Francúzska  nemajú 
spoločný jazyk, a len malá časť z nich ovláda arabčinu. Napriek tomu, že ich je stále relatívne 
málo, rastie ich politický vplyv.  
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Moslimskú  komunitu  v Európe  však  charakterizujú  a spájajú  aj  spoločné  znaky 
a vlastnosti.  To,  čo majú  všetci  spoločné,  je  predovšetkým  islam,  nielen  ako  praktizované 
náboženstvo,  ale  aj  ako  určitý  spoločný  kultúrny  rámec,  ktorý moslimskú menšinu  bližšie 
identifikuje. Islam nie je vnímaný iba ako vierovyznanie, ale aj ako sociálny systém, regulujúci 
všetky  aspekty  súkromného,  resp.  privátneho  a verejného  života  jeho  vyznávačov 
a prináležitosť  do  „ummy“  je  jedným  z najdôležitejších  a najpodstatnejších  znakov 
samoidentifikácie moslimov. (Liďák, 2005) Vo Francúzsku vzrástol počet mešít z 260 pred 20‐
timi  rokmi  na  2000  v súčasnosti.  Tento  trend  je  viditeľný  aj  v Nemecku  a v ostatných 
európskych krajinách. V Nemecku bolo v 80‐tych rokoch 700 malých mešít, no v súčasnosti 
ich je viac ako 2500. Vo Veľkej Británii bolo v roku 1999 584 mešít, v súčasnosti je odhad ich 
počtu  okolo  2000.  (Larquer,  2006)  Tu  je  potrebné  ale  uviesť,  že  v európskych  krajinách, 
najmä  v tých,  kde  je najväčší počet moslimského obyvateľstva,  vo  Francúzsku,  v Nemecku 
a vo Veľkej Británii, islam nie je štátom oficiálne uznané náboženstvo. 

Ako  o ďalšom  spoločnom  znaku  môžeme  hovoriť  o etnicite,  resp.  o všeobecnej 
orientácii na krajinu pôvodu. Tento prvok profiloval prvú generáciu migrantov, ktorí prišli do 
Európy za prácou v 60‐tych a 70‐tych rokoch 20. storočia a táto orientácia pretrváva dodnes. 
Prejavuje  sa  osobitnými  etnickými  symbolmi,  ako  je  používanie  tradičného  odevu,  hudba, 
špeciálne tradičné jedlá, používanie vlajky a iných štátnych symbolov krajiny pôvodu. 

V prieskumoch medzi Turkami žijúcimi v Nemecku o sebe iba 7% uviedlo, že sú veľmi 
ortodoxní a až 27% odpovedalo, že sú skôr alebo úplne nenáboženskí. V tejto súvislosti bolo 
nepodstatné  ako  dlho  žili  v Európe,  ale  vysokoškolské  vzdelanie  a vyšší  príjem  znamenali 
sklon k menšej religiozite. Niektoré mešity sú ortodoxnejšie ako  iné a niektoré majú povesť 
tých „najmilitantnejších“. Náboženská orientácia  závisí viac na orientácii  imáma  (kazateľa). 
Okolo mešít sa organizujú aj  iné spoločenské organizácie ako športové kluby, školy a tak si 
moslimovia môžu vytvárať vlastné samostatné spoločnosti, kde nevidia potrebu učiť sa jazyk 
krajiny, do ktorej sa prisťahovali. (Klausen, 2005)  

Moslimskí prisťahovalci  sa v rôznych európskych krajinách neusadzujú  rovnomerne. 
Hlavné koncentrácie sa nachádzajú vo veľkých mestách a starých priemyselných oblastiach. 
Ďalšou  zvláštnosťou  moslimských  komunít  je,  že  sú  výrazne  mladšie  ako  nemoslimská 
populácia. Asi polovica moslimov v západnej a strednej Európe sa tam už narodila.  

 
 

PROBLÉM DRUHEJ A TRETEJ GENERÁCIE PRISŤAHOVALCOV 

Problém,  s ktorým  sa  európska  spoločnosť musí  zaoberať,  sa  týka  druhej  a tretej 
generácie  prisťahovalcov  napriek  tomu,  že  sa  predpokladalo,  že  títo  budú  už  dobre 
integrovaní  a budú  si  rovní  s ostatnými  členmi  spoločnosti.  Druhé  a  tretie  pokolenie 
imigrantov  sa  narodilo  v prijímajúcom  štáte  a nepozná  už  podmienky  a spôsob  života 
v krajinách pôvodu svojich rodičov. Ich socializačný proces je protirečivý v tom, že obsahuje 
zároveň  domácu  etnickú  kultúru,  náboženstvo  a zvyky  rodičov,  ale  aj  kultúru  a obyčaje 
európskeho  štátu, v ktorom  sa narodili a boli vychovaní,  resp. v ktorom  žijú. Títo hodnotia 
predovšetkým svoje sociálne postavenie a podmienky v reláciách, ktoré zodpovedajú zvyšku 
obyvateľstva danej krajiny. Dostávajú sa do rozporu súvisiaceho s etnickými vplyvmi svojich 
rodičov, ktoré vnímajú pejoratívne a snažia sa o ich elimináciu aj v náboženskej sfére. Tieto 
generácie prisťahovalcov sa proti svojej adoptívnej vlasti búria. Za hlavné dôvody sa uvádzajú 
chudoba,  nedostatočné  ubytovanie,  preľudnenosť,  život  v getách,  nezamestnanosť, 
nedostatok  vzdelania  a rasové  predsudky  časti  nemoslimského  okolia.  To  potom  vedie 
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k nedostatku  sociálnej  mobility  a všeobecnej  marginalizácii  moslimských  komunít.  Za 
hlavného  vinníka  sa  považuje  štát  a spoločnosť.  Avšak  moslimovia,  ktorí  sa  dokázali 
v Európskej spoločnosti presadiť, hovoria, že ich etnická identita im nijako neprekážala. Tu sa 
ponúka otázka, do akej miery teda za  izolovanosť moslimských komunít môže vonkajší svet 
a do  akej  miery  si  môžu  za  to  sami?  Samotní  prisťahovalci  sa  zhromažďovali  v určitých 
častiach mesta, pretože chceli byť medzi  ľuďmi, ktorí hovoria  ich  jazykom, kde majú  svoje 
obchody  s potravinami,  cestovné kancelárie, kluby a iné organizácie. Aj moslimská  stredná 
trieda je neochotná opúšťať oblasti, v ktorých žijú príslušníci ich komunity. (Klausen, 2005)  

Nepokoje,  ktoré  vypukli  na  parížskom  predmestí,  kde  žijú  francúzski  moslimskí 
prisťahovalci  začali mladíci,  ktorí majú  v krajine  oveľa  vyššiu  životnú  úroveň  akú  by mali 
v krajine  svojich  rodičov. Napriek  tomu  ich  to neviedlo k vďačnosti, ale naopak pociťujú  to 
ako urážku alebo akúsi krivdu.  

 
Vo  všeobecnosti  väčšinu moslimov možno  zaradiť do najnižších  sociálnych  štruktúr 

západoeurópskej  spoločnosti.  Problémom  medzi  mladými  moslimami  nie  je  len 
nezamestnanosť,  ale  aj  nedostatočné  vzdelanie.  Väčšina  žiakov  z moslimského  prostredia 
nedosahuje dobré študijné výsledky predovšetkým z pohľadu  jazykových problémov, čo má 
vplyv  na  celkovú  úroveň  dosahovaného  vzdelania  a tiež  na  ich  zaradenie  do  pracovného 
procesu.  Je obrovský  počet mladých  Turkov,  ktorí  v Berlíne  nedokončia  školské  vzdelanie. 
Len 3% moslimskej mládeže v Nemecku vyštuduje univerzitu. Majú chabé jazykové znalosti, 
pretože  doma  sa  hovorí  turecky  alebo  arabsky  a mládež  je  od  používania  nemčiny 
odradzovaná  rodičmi, ktorí nehovoria  týmto  jazykom. Rodičia  radšej posielajú chlapcov do 
škôl, kde sa vyučuje korán, ale k štúdiu iných predmetov ich nevedú. Dievčatá, ktoré dovŕšia 
16  rokov musia  veľmi  často  prestať  chodiť  do  školy,  nie  to  ešte  pokračovať  v štúdiu  na 
univerzite. Ako potom môžeme očakávať spoločenský a kultúrny vzostup mladej generácie, 
keď nezvláda ani jazyk krajiny, v ktorej žije?  

Jednoduchým vysvetlením podpriemernej úspešnosti moslimskej mládeže je rasizmus 
a xenofóbia. Je jednoduché povedať, že sú obeťou spoločnosti. V takejto atmosfére sa rozvíja 
mladícka  kultúra  násilia  a zločinu,  ktorá  už  má  však  málo  spoločného  s náboženstvom. 
Napriek tomu, že títo mladíci chodia do škôl, kde sa vyučuje korán, svoje náboženstvo veľmi 
nepoznajú.  Chodia  síce  každý  piatok  do  mešity,  ale  napriek  náboženským  zákazom  pijú 
alkohol a berú drogy. Rodičia majú pre nich malú autoritu a spôsob života rodičov mladých 
vôbec neláka,  keďže  rodičia nie  sú dosť  sebavedomí, pracujú príliš  ťažko  a zarábajú málo. 
Oveľa väčší vplyv na mladú generáciu majú pouličné gangy. Ešte menšiu autoritu má škola. 
Študenti nerozumejú  tomu,  čo učitelia hovoria a neprejavujú ani  žiadnu  snahu o zlepšenie 
tejto situácie. (Larquer, 2006) 

Kultúra  moslimskej  mládeže  nie  je  jednotná  a v jednotlivých  krajinách  sa  líši. 
Spoločnými  znakmi  sú  však  značkové  športové  oblečenie,  okázalá  mužnosť  a gestá 
vyjadrujúce  agresiu.  V takomto  prostredí  je  potom  veľmi  ťažké  hovoriť  o dobrom 
spolunažívaní  rôznych  kultúr.  Európa  stojí  pred  ťažkou  úlohou  ako  vyriešiť  toto 
spolunažívanie, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť.  

Frustrácia  vyvolaná  pocitom  odvrhnutia,  resp.  neprijatia  a tiež  pocit  diskriminácie 
z dôvodu kultúrnej a náboženskej odlišnosti, horších pracovných príležitostí a horšej životnej 
úrovne – to sú vo všeobecnosti najčastejšie príčiny nespokojnosti a rasových nepokojov, ale 
aj  nepriateľských  postojov  väčšiny  spoločnosti  proti  imigrácii  a moslimskej  menšine 
v európskych  krajinách.  Moslimská  menšina  nachádzajúca  sa  na  okraji  sociálneho, 
hospodárskeho a aj politického záujmu, môže viesť pri hľadaní vlastnej identity a dôstojnosti 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

 78

jej príslušníkov k prináležitosti ku krajným, extrémistickým a fundamentalistickým hnutiam, 
ako ku kľúčovej determinácii identity. (Liďák, 2005) 

Veľká väčšina domáceho obyvateľstva krajín, v ktorých žije moslimská menšina, stále 
vníma  túto  komunitu  ako  imigrantov.  Napriek  tomu,  že  na  oboch  stranách  vyrástlo  už 
niekoľko pokolení, pretrvávajúci negatívny obraz islamu vo verejnej mienke zohráva pri tom 
významnú úlohu. 

 
V správe Nadácie Runnymede,  čo  je britská organizácia  zameraná na boj  s rasovou 

diskrimináciou a za udržanie blízkych vzťahov medzi etnickými menšinami, sa objavil termín 
islamofóbia  v roku  1998.  Správa  sa  zaoberala  strachom  z islamu  a moslimov  a nenávisťou 
k nim. Zástancovia  islamofóbie argumentujú, že  islam  je nenávidený a že by sa tomuto  javu 
mala venovať väčšia pozornosť. Podľa kritikov tohto pojmu ide o pseudoproblém. Podľa nich 
neexistuje žiadna európska kolektívna psychóza, ani žiadna zvláštna nenávisť voči islamu ako 
náboženstvu. V stredoveku síce kresťanstvo videlo v islame nepriateľa, ale to súviselo najmä 
s dobytím  svätej  zeme moslimami. Mohamed bol obvykle označovaný  ako  falošný prorok. 
Avšak  kresťania mali  oveľa  nepriateľskejší  postoj  k iným  náboženstvám  ako  judaizmus,  či 
kresťanské sekty. Neskoršie sa islam v európskom myslení vôbec nevyskytoval a zaoberali sa 
ním  iba  teológovia.  V nedávnej  dobe  sa  kresťanské  cirkvi  pokúšali  o ekumenický  dialóg 
s islamom, ale bez väčšieho úspechu. (Klausen, 2005) Ak teda v Európe v posledných rokoch 
rastie nepriateľstvo voči moslimom, nemusí to súvisieť s ich náboženskou vierou, ale hlavne 
so  skutočnosťou,  že  väčšinu  teroristických  útokov  uskutočnili  moslimovia.  Po  takýchto 
teroristických  udalostiach  sa  v Európe  objavili  útoky  voči  moslimským  prisťahovalcom 
v podobe  znehodnotenia  stien mešít,  slovných  urážok  voči moslimským  ženám  nosiacim 
šatku  a iné. Následne  po  takomto  zvýšenom  napätí  a konfliktoch  sa  zvýšil  záujem  o islam 
a vzrástol  predaj  koránu  medzi  veriacimi.  Takýto  spôsob  akcie,  reakcie  iba  zbytočne 
vyhrocuje  situáciu  a nepriateľské  nálady  v spoločnosti.  (Perceptions  of  Discrimination  and 
Islamophobia, 2011) 

Verejná mienka  a médiá  spájajú  práve migrantov  s možnými  hrozbami  terorizmu. 
Najmä v súvislosti s udalosťami z 11. septembra 2001, so zmenenou geopolitickou situáciou 
a tiež  s tým,  že mnohí migranti majú  svoj pôvod  v krajinách  radikálneho  islamu  a v oblasti 
Blízkeho Východu. 

Islamský  extrémizmus  v mnohých  európskych  krajinách  zvyšuje  svoj  potenciál. 
Prispieva  k tomu  početnosť  moslimských  spoločenstiev,  energické  úsilie  stúpencov 
radikálnych prúdov rozšíriť vplyv na širšie masy vrátane mládeže a imigrantov z moslimských 
krajín, existencia organizačných štruktúr so systémom finančného a materiálno‐technického 
zabezpečenia a prípravy kádrov. (Kazanský, 2007) 

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa v literatúre, ale aj vo verejných diskusiách 
začína objavovať a diskutovať či je možné spojiť islam s európskymi hodnotami, s európskou 
identitou  a  či  členovia  moslimskej  menšiny  môžu  byť  lojálnymi  občanmi  Európy.  Pri 
diskusiách  o uvedenej  otázke  sa  objavuje  koncepcia  tzv.  európskeho  islamu,  ktorý možno 
označiť  tiež  pojmom  euroislam.  Ide  o pojem  pomerne mladý, málo  známy, má  doposiaľ 
teoretický  charakter  s neostrými  a nejasnými  kontúrami.  Niektorí  ho  interpretujú  ako 
postupnú islamizáciu Európy, iní v ňom vidia západné sprisahanie proti islamu s cieľom jeho 
postupnej  exterminácie.  Zaznieva  veľmi  veľa  výhrad  jednak  zo  strany moslimov,  ale  aj  zo 
strany  Európanov.  V podstate  ide  o konštrukciu  teoreticko‐ideologickú,  ktorá  hovorí 
o teoretickej  možnosti  vytvorenia,  resp.  zasadenia  európskej  identity  medzi  moslimov 
žijúcich  na  teritóriu  európskych  štátov,  čím  by  sa  z nich mohli  stať  uvedomelí  a spokojní 
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občania  týchto  krajín.  Demokracia  je  garantom  slobody  vyznania  a voľnosti  praktizovania 
náboženstva. Moslimovia  teda môžu  byť  dobrými  občanmi  európskych  krajín  a nie  je  to 
evidentne v rozpore s ich náboženstvom. (Liďák, 2005) 

Na  európskom  kontinente  sa  v rámci  societálneho  aspektu  bezpečnosti  prelínajú 
a zmiešavajú  viaceré  hrozby  –  úbytok  obyvateľstva,  migrácia,  súperenie  identít,  snaha 
o kultúrny a jazykový vplyv na spoločenstvo. Vývoj situácie v Európe naznačuje, že problémy 
societálneho  sektora  budú  v budúcnosti  narastať,  a preto  je  potrebné  sa  otázkou  identity 
spoločnosti a prípadnými hrozbami pre identitu vážne zaoberať. 
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HUMANITÁRNE VZDELÁVANIE PRE POROZUMENIE PRÍČIN                  
A DÔSLEDKOV GLOBÁLNYCH PROBLÉMOV 

Daniela HREHOVÁ, Pavel ŽIARAN 
 
Abstract 
Humanitarian objective of education  is  to  incorporate  the global perception of all aspects of  the educational 
process. The basic idea of educational activities at universities with a technical focus is to show the true picture 
of the problems of today's world, the essence of social, environmental and economic transformations in global 
society.  Humanitarian  education  allows  university  students  to  obtain  basic  understanding  of  the  issues  of 
developing countries and global  issues,  to understand  the causes and effects of global problems and give an 
opportunity for personal involvement and addressing sub‐problems. 

 
 
ÚVOD 

Globalizácia  naberá  na  intenzite.  Vzrastá  prepojenosť  sveta.  Rysuje  sa  perspektíva 
spoločného  osudu  všetkých  civilizácií  žijúcich  na  Zemi.  Súčasný  svet  je  charakterizovaný 
nerovnomerným  hospodárskym  vývojom,  ktorý  tento  svet  polarizuje,  prehlbuje  rozdiely 
medzi ľuďmi žijúcimi vo vyspelých, ekonomicky rozvinutých krajinách a v zaostalých častiach 
sveta. V dôsledku  toho narastá násilie, ozbrojené konflikty,  rasová, národnostná, etnická a 
iná  forma  diskriminácie,  náboženská  neznášanlivosť  a  intolerancia,  extrémistické  prejavy 
nacionalizmu a terorizmu, bieda, hlad, chudoba, choroby. Novodobé hrozby môžu dopadnúť 
tak  na  kresťanov,  židov, moslimov,  hinduistov,  či  budhistov,  ako  aj  sever,  východ,  západ 
a juh, mladú  i staršiu  generáciu.  Je  to  doba  zmien  a  tlakov  na  etické  a hodnotový  systém 
jednotlivca a  často  súvisiacich  i  s prežitím  jednotlivca, národa.  Ľudstvo  sa dostalo do  takej 
situácie,  že  jeho  prežitie  si  vyžaduje  prehodnotenie  hodnôt,  ktoré  uznáva,  jeho  potrieb  a 
túžob, vzorcov správania. To znamená  

• Vyrovnať  sa  s  následkami  týchto  problémov,  akými  sú  nedodržiavanie  základných 
ľudských práv a slobôd, predovšetkým práva na život, práva na dôstojný život, práva 
na  uspokojovanie  základných  životných  potrieb,  práva  na  vzdelanie,  práva  na 
zdravotnú starostlivosť, práva na ochranu životného prostredia a pod., aby v správaní 
ľudí neprevládli egoizmus, závisť, ziskuchtivosť, nenávisť, či skupinové záujmy.    

• Potrebu  rozvíjať  a  formovať pozitívne etické hodnoty,  ako  sú úcta  k  sebe  a úcta  k 
iným, dobro a dobroprajnosť, čestnosť, empatia, láska, spolupráca, ochota pomôcť a 
podeliť  sa,  tolerancia,  zodpovednosť,  schopnosť  rozhodovať  so  znalosťou  vecí, 
pokojne riešiť akékoľvek konflikty a pod.  

Ukazuje  sa,  že  vzdelávanie  z predkladanej  oblasti  sa  nemôže  končiť  na  stredných 
a dokonca ani na vysokých školách,  lebo systém „globálneho“, nadväzujúceho a „etického“ 
jazyka  je  taký  zložitý,  že  osvojenie  si  jeho  zákonov  v rôznych  spôsoboch  komunikácie  a v 
rôznych situáciách sa predlžuje na celý  ľudský život. Úlohou vysokých škôl  je zamerať sa na 
rozšírenie doteraz získaných poznatkov a skúseností v oblasti humanitárneho vzdelávania a 
rozvíjať univerzálne hodnoty, ktoré sú platné v každej významnej svetovej kultúre, v každom 
náboženstve a v každej civilizácii.  
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HUMANITÁRNE VZDELÁVANIE 

V  anglosaskej  literatúre  sa  často  stretneme  s  používaním  pojmov  humanitárne 
vzdelávanie – globálne vzdelávanie (global education) a rozvojové vzdelávanie (development 
education),  ktoré  navzájom  predstavujú  synonymá.  Jednotná  definícia  globálneho 
vzdelávanie neexistuje. Avšak rôzne medzinárodné dokumenty sa venujú rozvoju konceptu 
globálneho vzdelávania: Článok 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948), Chapter 36: 
Agenda  21:  Promoting  Education,  Public  Awareness  and  Training  (1977),    Miléniová 
deklarácia OSN  (2000), Maastrichtská  deklarácia  globálneho  vzdelávania  (2002).  Globálne 
vzdelávanie, podľa North‐South Centre Rady Európy   (NSC, 2009)  je také vzdelávanie, ktoré 
otvára  ľuďom  oči  voči  svetovej  realite,  a ktoré  ich  posilňuje  v presadzovaní  väčšej 
spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre všetkých. Najlepší spôsob, ako pochopiť globálne 
vzdelávanie  je  cez  jeho  jasný  cieľ,  tak  ako  to  robí  Maastrichtská  deklarácia  (2002)  o 
globálnom vzdelávaní. Týmto cieľom  je kritické, globálne a demokratické spoločenstvo  ľudí 
podporujúce  spravodlivosť,  udržateľnosť  a univerzálne  ľudské  práva  (Szyjko,  2010,  s.  91). 
Globálne  vzdelávanie  zahŕňa  rozvojové  vzdelávanie,  vzdelávanie  o  ľudských  právach,  o 
udržateľnom  rozvoji,  o  mieri  a  prevencii  konfliktov,  interkulturálne  a  multikulturálne 
vzdelávanie,  smerujúce  ku  globálnym  dimenziám  vzdelávania  k  občianstvu  (EURO  INFO, 
2002).  Rozvojové  vzdelávanie  je  dynamický,  interaktívny  proces,  ktorého  cieľom  je: 
dosiahnutie komplexných vedomostí o rozvojovej problematike a vzájomnej závislosti medzi 
lokálnymi  a  globálnymi  problémami;  podpora  interkultúrneho  porozumenia;  podpora 
sociálnych  zmien,  ktoré  by  viedli  k  rovnosti,  spravodlivosti  a solidarite;  podpora  práv  a 
povinností  pre  každého  jednotlivca,  ktorý  by mal  prispieť  k  trvalo  udržateľnému  rozvoju 
(DEA, 2011).  

Za  účelom  komplexnejšej  prípravy  budúcich  absolventov  slovenských  technických 
univerzít pre zodpovedné pôsobenie v rôznych spoločnostiach na poli výroby, vedy, techniky, 
manažmentu,  je  tento  fenomén  vhodné  implementovať  do  školského  kurikula  najmä  ako 
prierezovú  tému  v rámci  vyučovacích  humanitných  predmetov.  Prostredníctvom 
humanitárneho  (globálneho)  vzdelávania  sa  študentom  otvára  priestor  pre  spoznávanie 
kultúry rôznych krajín, získavanie nového pohľadu na svet a rozvíjanie osobných skúseností, 
ktoré  tak  budú  viesť  k  zmene  správania  cez  hlbšie  pochopenie  problematiky  a  „kritické 
vnímanie  rozvojových  problémov“  (Szyjko,  2010,  s.  89)  a  v  druhom  rade  k  budovaniu 
schopností a zručností, aby boli študenti pripravení adekvátne sa zapojiť do profesionálnej či 
dobrovoľníckej činnosti v humanitárnej oblasti. 
 

Výskumná časť 

Vyššie  uvedené  myšlienky  sú  dokladované  výskumnou  časťou  zameranou  na 
skúsenosti,  participáciu  a  angažovanosť  respondentov  v rôznych  oblastiach  rozvojovej 
pomoci. 

Cieľ:  Zistiť  teoretické  a praktické  znalosti  a zručnosti  v oblasti  globálnych  rozvojových  tém 
a problémov.  
 
Hypotéza:  Predpokladáme,  že  teoretické  a praktické  znalosti  v  oblasti  globálnych 
rozvojových tém a vyvstávajúcich súčasných problémov sú diferencované s ohľadom na druh 
humanitárnej pomoci a následne na aktivity vykonávané doma i v zahraničí.  
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Metóda:  Pre  získanie  empirických  údajov  bola  použitá  výskumná  Metodika  PO  –  IS, 
štruktúrovaná  s ohľadom  na  určený  cieľ.  Súčasťou  metodiky  boli  identifikačné 
(demografické) údaje – pohlavie, vek, bydlisko. Výskumná metodika bola štruktúrovaná do 1 
hlavného  bloku:  úroveň  znalostí  a zručností  v  oblasti  globálnych  rozvojových  tém 
a problémov  (21  položiek).  Otázky  spôsobilostí  boli  konštruované  ako  súbory  položiek, 
meraných  pomocou  7  –  stupňovej  škály,  kde  1=rozhodne  áno  a 7=rozhodne  nie.  Úlohou 
respondentov  bolo  pomocou  tejto  škály  vyjadriť  svoj  názor,  hodnotenie/  resp. 
sebahodnotenie  s ohľadom na  formuláciu otázky. Získané empirické údaje boli  spracované 
v programe pre štatistické spracovanie dát STATISTICA 5.5. Použité boli metódy deskriptívnej 
štatistiky,  jednoduchá  analýza  rozptylu  ONEWAY.  Pri  spracovaní  boli  použité  primárne 
a transformované údaje – spriemernené skóre. 

Organizácia zberu údajov: Empirické údaje boli zbierané v Košiciach v apríli 2010.  

Výskumný výberový súbor: Výberový výskumný súbor tvorili študenti Technickej univerzity v 
Košiciach bez špecifikovaného výberového znaku. Počtom 148 respondentov (zaradených do 
spracovania N=100).  Charakter  štruktúry  vzorky možno  sledovať  pomocou  identifikačných 
znakov:  pohlavie,  vek,  bydlisko,  s ohľadom  na  predpoklad,  formulovaný  v hypotéze. 
Sledovaným znakom boli druhy aktivít humanitárnej pomoci doma a v zahraničí. 

       Tabuľka 1  Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a veku (v %) 

Vek 
Pohlavie 

19‐21  22‐24  Spolu 

Ženy  24,20  15,80  40,00 

Muži  36,60  23,40  60,00 

Spolu  60,80  39,20  100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

           Podľa  uvedených  údajov  (tabuľka1)  je  výskumný  súbor  členený  podľa  pohlavia  v 
pomere  60 % mužov  a 40  %  žien.  Najpočetnejšia  je  veková  skupina  od  19  do  21  rokov 
(60,80%),  menej  zastúpené  sú  vekové  kategórie  od  21‐24  (39,20%).  V skupine  žien  sú 
s menším rozdielom zastúpené vekové kategórie od 19‐21 a  kategória od 22‐24. Muži tvoria 
najpočetnejšiu skupinu v kategórii od 19 do 21 rokov (36,60%). 
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Tabuľka 2  Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a bydliska (v %) 

Bydlisko 
Pohlavie 

Mesto       Dedina  Spolu 

Muži  37,22  22,78  60,00 

Ženy  27,65  12,35  40,00 

Spolu  64,87  35,13  100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie 

       Údaje  (tabuľka 2) poukazujú na miesto bydliska  respondentov. Viditeľná  je prevaha 
respondentov s miestom bydliska – mesto (64,87%). Oveľa menšie percentuálne zastúpenie 
respondentov je s miestom bydliska – dedina (35,13%).  

Analytická časť  

Základný  prehľad  o  aktivitách humanitárnej  pomoci  respondentov  je  významným 
materiálom,  ktorý  umožňuje  orientovať  sa  v analyzovanom  prostredí  a vytvoriť  si  celkový 
obraz o sebareflexii respondentov štruktúrovanej podobe. V prípade potreby ďalej pracovať 
so  zistenými  údajmi  je  prirodzené  sledovať  aj  ďalšie  súvislosti,  ktoré  charakter  aktivít 
ovplyvňujú, resp. ďalej formujú či rozvíjajú. 
 

Tabuľka 3  Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a aktivít (v %) 

Aktivity humanitárnej pomoci vykonávané   

Pohlavie 
doma  v zahraničí 

doma aj 
v zahraničí 

bez aktivít  Spolu 

Muži  21,10  3,10  10,80  25,00  60,00 

Ženy  15,30  4,20   8,50  12,00  40,00 

Spolu  36,40  7,30  19,30  37,00  100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie 

          Štruktúra  skúmaných  respondentov  (tabuľka  3)  poukazuje  na  nerovnomerné 
percentuálne  zastúpenie  vykonávaných  humanitárnych  aktivít.  Väčšina  respondentov 
vykonáva  aktivity  na  domácej  pôde  (39,40%),  v zahraničí  iba  7,30%,  doma  a v zahraničí 
19,30% respondentov.  Ako aktívnejšie sa javia ženy, vyplýva to  zo silnejšej empatie k ženám 
(deťom),    ktoré  patria medzi  najviac  postihnuté  obete  násilia  (fyzického,  náboženského, 
rasového,  sexuálneho  a rodového).  Podstatne  viac  respondentov  (mužov  25,00%,  žien 
12,00%) uvádza, že nevykonáva žiadne aktivity.   
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Tabuľka 4  Priemerné skóre pre vykonávané aktivity humanitárnej pomoci 

Aktivity pomoci  Priemerné skóre 
zdravotná  2,32 
finančná  2,23 
materiálna (potravinová a iné)  2,05 
Záchranná  2,47 
pomoc utečencom/presídlencom  2,58 
poradenská a expertná  2,79 
kombinovaná  1,57 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Podľa  uvedených  údajov  (tabuľka  4)  je  seba/hodnotenie  respondentov  na  úrovni 
vykonávaných aktivít humanitárnej pomoci vcelku vyrovnané. Priemerné namerané skóre sa 
pohybuje  od  M=1,57  do  M=2,79.  Znamená  to,  že  hodnotenie  kulminuje  vo  výrazne 
pozitívnom spektre škály, prípadne funguje ako  lepší priemer. Žiadna z hodnotených aktivít 
pomoci  „neprekročila“  hranicu  3.  stupňa  škály,  čo  poukazuje  na  veľmi  vysoké 
seba/hodnotenie  respondentov.  Tento  materiál  zodpovedá  štandardnému  hodnoteniu 
z pozície  sledovaného  subjektu  i  objektu  a ako  taký  môže  slúžiť  ako  podkladová, 
východisková  báza  celkového  hodnotenia  vykonávaných  aktivít  humanitárnej  pomoci 
respondentov.   
         Zistenia  na  úrovni  priemerného  skóre  poukazujú  na  celkovo  pozitívnu  tendenciu 
vykonávať  kombinované  aktivity  humanitárnej  pomoci  na  relatívne  postačujúcej  úrovni 
svojich spôsobilostí, ale najmä snahu participovať aj pri ďalších aktivitách. Pri tejto položke 
bolo namerané celkovo najnižšie priemerné skóre (M=1,57) a spolu s aktivitami materiálnej 
(M=2,05), finančnej  pomoci  (M=2,23)  poukazuje  na  výrazné  odhodlanie  študentov  byť 
mierotvorcom,  poskytovateľom  humanitárnej  pomoci,  promotérom  kultúrnych  väzieb  a 
tvorcom efektívnych   systémov   poskytovania humanitárnej pomoci. Najmenej pozitívne (aj 
keď vzhľadom na 7 – stupňovú škálu stále veľmi pozitívne) boli hodnotené aktivity (tab. 4), 
ktoré  sa  týkajú  poradenskej  a expertnej  pomoci,  vyžadujúce  širší  rozhľad  a využívanie 
profesionálnejších  nástrojov  (M=2,79).  V porovnaní  s ostatnými  aktivitami  sú  „nižšie“ 
hodnotené aktivity pre záchranu a zdravotnú humanitárnu pomoc, ktoré sa dotýkajú využitia 
nástrojov  viac  z oblasti  medicíny  (M=2,32)  a  záchrannej  pomoci  (M=2,47)).  Podľa  vyššie 
uvedených  výsledkov  je  zrejmé,  že  respondenti  silne  diferencujú  svoj  postoj  k aktivitám 
humanitárnej pomoci v podmienkach SR a v zahraničnom prostredí.  
         

Tabuľka 5  Diferencie vykonávaných aktivít humanitárnej pomoci s ohľadom na 
geografickú pôsobnosť 

Geografická pôsobnosť   Priemerné skóre 

Miestna organizácia  1,65 
Regionálna organizácia  1,78 
Celoslovenská organizácia  2,25 
Medzinárodná organizácia  2,67 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Uvedené údaje  (tab. 5) poukazujú na  to, že existujú diferencie medzi respondentmi 
s ohľadom na typ aktivít humanitárnej pomoci, v ktorých pracujú, v prípade dvoch položiek 
dokonca  štatisticky  významné  (p<0,05).  Štatistická  významnosť diferencií  je  však  v prípade 
malých  výskumných  vzoriek  len  orientačná.  Podľa  priemerného  skóre  nameraného  pri 
jednotlivých položkách pre sledované skupiny respondentov možno uvažovať o významných 
diferenciách (v prípade väčšej vzorky by boli rozhodne štatisticky významnejšie).  

Respondenti  ponúkajú  svoje  vedomosti,  schopnosti,  zručnosti  a  skúsenosti 
organizáciám  podľa  svojho  výberu.  Zvyčajne  šlo  o dobrovoľnícku  pomoc.  Najčastejšie  sa 
dobrovoľne  zapájajú  do  aktivít  rôznych  mimovládnych  organizácií  (rôzne  zameraných 
občianskych združení, nadácií, organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby), ale aj do 
aktivít  štátnych  alebo  príspevkových  inštitúcií  (školy,  nemocnice,  centrá  sociálnej  pomoci 
apod.) a cirkevných organizácií a spolkov. Štatisticky významné sú diferencie medzi aktivitami 
humanitárnej  pomoci  vykonávanými  v rámci  jednotlivých  organizácií.  S minimálnym 
štatistickým  rozdielom  sú  aktivity  respondentov  vykonávane  skôr  na  úrovni  regionálnej  
(M=1,65)  a miestnej  (M=1,78).  Štatistický  rozdiel  sa  zväčšuje  smerom  k organizácii 
celoslovenskej  (M=2,25)  a medzinárodnej  (M=2,67).  Hoci  respondenti  pociťujú  potrebu 
rozvinúť  iniciatívy  aktívnej  humanitárnej  pomoci,  no  napriek  tomu  sú  aktivitami  v týchto 
organizáciách menej aktívni.   

Tabuľka 6  Diferencie vykonávaných aktivít s ohľadom na čas a pravidelnosť 

Priemerné skóre 
vykonávané 

Typ aktivít humanitárnej 
pomoci  
(z hľadiska časovej 
náročnosti) 

 
F 

 
p 

 v zahraničí   doma   doma a v 
zahraničí 

Jednorazové/ 
príležitostné aktivity 

7,17  0,00  4,00  2,12  2,20 

Dlhodobé/pravidelné 
aktivity 

2,65  0,10  5,00  2,25  2,80 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z  časového hľadiska  sú vykonávané aktivity  rôznorodé a  závisia  len na konkrétnom 
respondentovi. Respondent  si  sám  zvolí  koľko  času  tejto  činnosti  chce  venovať. Dominujú 
jednorazové/ príležitostné aktivity na domácej pôde (M=2,12). Sú všeobecne viac zaužívané 
oproti dlhodobým  aktivitám  (M=2,25), nakoľko  sú  vykonávané  len  vo  voľnom  čase, počas 
prázdnin a popri štúdiu.   
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Tabuľka 7  Diferencie vykonávaných aktivít respondentov doma a v zahraničí s ohľadom na ich 
obsahovú náplň  

Priemerné skóre 
vykonávané 

Konkrétne formy 
humanitárnych aktivít pre 
rôzne cieľové skupiny 

 
F 

 
p 

 v zahraničí   doma  doma a v 
zahraničí 

realizácia rôznych zbierok 
(UNICEF, ČK...) 

2,05  0,16  4,00  1,88  2,80 

kultúrne a športové 
(organizovanie športových 
podujatí, koncertov a iné) 

3,38  0,05  4,00  1,75  2,20 

sociálne (práca 
s postihnutými,   utečencami, 
opatrovanie chorých 
a umierajúcich...) 

1,72  0,21  4,00  2,13  2,10 

vzdelávacie (realizácia 
rôznych kurzov a školení) 

1,78  0,20  4,00  2,25  2,70 

environmentálne (pomoc pri 
katastrofách) 

0,18  0,83  3,00  2,25  2,30 

zdravotnícke (realizácia 
zdravotnej služby na rôznych 
úrovniach  a zdravotnej 
prevencie) 

1,17  0,33  4,00  2,63  2,80 

práca s deťmi a mládežou, 
ohrozenými jedincami 
(stretnutia a voľno‐časové 
aktivity) 

0,87  0,44  3,00  1,88  2,40 

administratívne 
(korešpondencia, preklady...), 
propagácia pomoci (médiá, 
časopis, osobné 
kontaktovanie) 

0,47  0,63  2,00  1,63  1,50 

organizačné nábory 
(darcovstvo krvi, lieky 
charita, potraviny...) 

1,01  0,38  2,00  1,75  2,20 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V rámci týchto oblastí vykonávajú respondenti  veľmi široké spektrum aktivít  (tab. 7) 
od  jednoduchej manuálnej  práce,  cez  administratívne  činnosti,  realizáciu  zbierok,  vedenie 
kampaní  a  priamu  prácu  s  klientmi  až  po  vysoko  špecializované  činnosti  ako  napríklad 
poskytovanie  lektorskej  činnosti,  tlmočenie.  Motivácie  vedúce  k  zapojeniu  sa  do 
humanitárnej  činnosti  sú  rôzne  a  veľmi  individuálne.  Často  ide  o  osobnú  skúsenosť 
respondenta,  pokračovanie  v  aktivitách,  ktorým  sa  venoval  v  rámci  záujmových  krúžkov 
základnej  školy,  strednej,  podnet  zo  strany  priateľov,  známych  príbuzných,  hľadanie 
zmysluplnej činnosti, získavanie nových skúsenosti a pod., silnú filantropiu a pod.  
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Diferencie  sú  zjavné  pri  všetkých  meraných  položkách  a naznačujú  trend,  podľa 
ktorého najnižšiu úroveň seba/hodnotenia vykazujú respondenti,  ktorí sa zaradili do skupiny 
respondentov  pre  aktivity  na  zahraničnej  pôde,  čo  sa  výrazne  prejavuje  najmä  vo  vzťahu 
k poznatkovej a sociálnej báze (M=4). Relatívne pozitívne sa hodnotia vo vzťahu k aktivitám 
spájaných  s administratívou,  uskutočňovaním  rôznych  zbierok  a náborov  (od  vybavovania 
korešpondencie  až  po  darcovstvo  krvi)  (M=2).  Výrazne  najpozitívnejšie  seba/hodnotenie 
uvádzajú  respondenti,  ktorí  sa  zaradili  k domácim  aktivitám  –  výrazne  najpozitívnejšie  je 
najnižšie  priemerné  skóre  pri  položke  „organizačné  nábory  (darcovstvo  krvi,  lieky  charita, 
potraviny)“ (M=1,63) a tiež „administratívne aktivity (preklady, plnenie databáz, vybavovanie 
korešpondencie  a  pod.),  propagácia  humanitárnej  pomoci  (médiá,  časopis,  osobné 
kontaktovanie)“  (M=1,75).  Relatívne  nižšie  hodnotenie  u respondentov  pre  aktivity  na 
domácej  pôde  bolo  zistené  vo  vzťahu  „realizácii  zdravotnej  služby  na  rôznych  úrovniach, 
realizácii  zdravotnej  prevencie“  (M=2,63).  U respondentov  vykonávajúcich  aktivity 
humanitárnej  pomoci,  tak  v podmienkach  domácich,  ako  aj  v zahraničných,  možno 
pozorovať  najširšie  spektrum  v seba/hodnotení  –  od  M=1,50  do  M=2,80.  Respondenti 
vykazujú snahy po zdokonaľovaní svojich schopností.  

Zistené a prezentované výsledky sú v súlade s predpokladom, vyjadreným v čiastkovej 
hypotéze  1.  Pri  pohľade  na  zistené  výsledky  môžeme  jednoznačne  konštatovať,  že 
potvrdzujú doterajšie prieskumy. Len málo Slovákov sa venuje humanitárnej pomoci. Slováci 
sú vedomostne i prakticky veľmi vhodní na prácu v takýchto krajinách (Uličinska, 2010). Nájsť 
ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať a zvládnuť všetky podmienky, nie je veľa. Na Slovensku chýba 
databáza skúsených  ľudí, ktorých by humanitárne a rozvojové organizácie mohli vysielať do 
krízových  oblastí  sveta  (Hlaváčková,  2010).  Záujem  a aktivity  humanitárnej  pomoci  sú 
individuálne  a  často  závisia  od  náhody,  ako  sa  dostane  respondent  k informáciám. 
Humanitárnej  a  rozvojovej  pomoci,  však  stále  nevie  využiť  všetok  potenciál,  ktorým 
disponuje  (Harkotová,  2010).  Chýba  systematický  prístup  k  zvyšovaniu  kompetencií  a 
osvojovaniu  si  zručností.  Nedostatky  sú  citeľné  najmä  u  začínajúcich  respondentov,  ktorí 
požiadajú  o  spoluprácu  zväčša  na  základe  jednej  zručnosti  (napr.  jazykovej).  Chýbajú  im 
skúsenosti  z práce  v  teréne.  U mnohých  respondentov  absentujú  základné  zdravotnícke, 
ekonomické a právne vedomosti, nedostatočná znalosť pomerov v krajinách Európskej únie 
a nedostatočná jazyková vybavenosť.  
 

ZÁVER  

Ľudia dneška koexistujú v čoraz globalizovanejšom prostredí. Vo vzájomne čoraz viac 
prepojenom  svete  sa  stávajú  svedkami  chudoby  a hladu  vo  svete,  chorôb,  katastrof, 
zdevastovaného  životného  prostredia  a pod. Mimovládne  organizácie  cítia  potrebu  zlepšiť 
informovanosť  ľudí  o  rozvojovej  problematike  a  získať  tak  podporu  širokej  verejnosti, 
prípadne ju zmobilizovať pre aktívny prístup k rozvojovým témam. Na Slovensku (aj vo svete) 
sa z ich iniciatívy objavuje ako nový fenomén rozvojové vzdelávanie. Rozvojové vzdelávanie a 
verejná  informovanosť  sú  jednou  z ciest,  ktorá  pomáha  ľuďom  uvedomiť  si  problémy 
rozvojových krajín, ich medzinárodné súvislosti, príčiny a dôsledky. Podľa MVRO napomáha, 
aby  sa  ľudia  ďalej vzdelávali a  snažili  sa prispieť k zmenám na miestnej  i globálnej úrovni, 
ktoré  ovplyvňujú  ich  životy  a  životy  iných,  ktorí  sú  relatívne  ,,ďaleko“.  To  je  dôvod  prečo 
mimovládne organizácie si zasadli za jeden stôl so zástupcami štátnych inštitúcií a odporúčali 
inovovať učebné osnovy škôl  (Harkotová, 2010). Globálne  rozvojové vzdelávanie  je  témou, 
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ktorá  je  vyučovaná  v mnohých  donorských  štátoch  na  všetkých  stupňoch  vzdelávania  od 
materskej školy až po celoživotné vzdelávanie. Kľúčovou témou pre rozvojové vzdelávane na 
vysokých školách technického zamerania by mala byť téma humanitárnej/rozvojovej pomoci, 
so zameraním na dielčie témy:  význam, princípy, historický vývoj, druhy a ciele rozvojovej a 
humanitárnej  pomoci;    inštitúcie  zamerané  na  problematiku  rozvojovej  pomoci    a jej 
bezpečnostné  aspekty; príležitosti  spolu/ práce  v oblasti  rozvojovej  spolupráce;  sociálne  a 
ekonomické  problémy,  ktoré  prekážajú  rozvoju,  vedú  k  nerovnosti,  nespravodlivosti  a 
porušovaniu práv. Beňáková, predsedníčka Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, 
uvádza ďalšie: aspekty a problémy globalizácie, svetový obchod, udržateľný rozvoj, chudoba 
a  nerovnosť,  migrácia,  environmentálne  vzdelávanie,  multikulturalizmus  či  ľudské  práva 
(Harkotová, 2010). Úlohou výučby by mala byť snaha dať študujúcim možnosti a schopnosti 
reflektovať a adekvátne reagovať na globálnu spoločnosť a ich úlohu v nej. Prostredníctvom 
kritickej diskusie umožniť im pochopiť vzťahy medzi základnými spoločenskými, ekologickými 
a ekonomicko‐hospodárskymi premenami  v  celej  ich  komplexnosti. A  v neposlednom  rade 
ponúkať  množstvo  odkazov  na  slovenské  i  zahraničné  domovské  stránky  mnohých 
organizácií  občianskych  združení,  nadácií,  vzdelávacích  a  informačných  centier, 
medzinárodných  organizácií  a  asociácií,  elektronické  časopisy  a  publikácie,  štatistiky, 
kampane a vzdelávacie projekty týkajúce sa tematiky rozvojového vzdelávania, spolupráce, 
humanitárnej  pomoci,  ľudských  práv,  fair  trade,  atď.  (MVRO,  s.  1);  školenia,  kurzy, 
tréningový program pre potenciálnych humanitárnych pracovníkov (Hlavačová, 2010). 

Zámerom zavedenia globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách je viesť 
študentov,  budúcich  odborníkov  na  poli  vedy,  techniky  manažmentu,  k  zamysleniu  a  k 
pochopeniu  previazanosti  globálnych  problémov  sveta  a  pripravovať  ich  na  systémové 
hľadanie riešení globálnych problémov. 
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OUTSOURCING V INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH 
 

 Alica KALAŠOVÁ34 
 
Abstract 
Outsourcing  is very popular technique these days. And the certain steps and practices are the most  important 
things which needs to be done for succesfully finished the project. The main question is. Should we outsource? Is 
there any firm which can do the job better, quicker and cheaper than your staff do? Perhaps you believe that an 
outside group will be more productive, better skilled in the application, cheaper, or more efficient, working with 
less bureaucracy. This installment takes look at those assumptions and suggest a sensible seven‐step approach 
to outsourcing. 
 

ÚVOD 

Outsourcing môžeme voľne preložiť ako vyčleňovanie alebo externé zaistenie. V praxi 
ide o vyčlenenie pôvodne  interne zaisťovaných služieb, procesov alebo zdrojov (hlavne  ICT‐ 
Information  and  Communication  Technologies)  a  činností  mimo  organizácii  formou 
dlhodobého  zmluvného  vzťahu.  Niekedy  sa  týmto  pojmom  označuje  samotný  proces 
vyčlenenia, niekedy  sa pojem používa pre označenie  formy  zaistenia opakovaných  služieb, 
procesov  a  činností.    Vyčlenené  služby,  procesy  a  činnosti  sú  zaisťované  externým 
dodávateľom (poskytovateľom. V praxi je najviac pojem outsourcing spojovaný so službou. 

Dnešné  možnosti  technológií  a  techniky  búrajú  akékoľvek  bariéry  v  komunikácii, 
cestovaní  atď.  Vzdialenosť  dnes  nehrá  už  skoro  žiadnu  rolu,  pretože  nové  možnosti  v 
telekomunikáciách  výrazne  dopomohli  k  rozvoju  outsourcingu.  Dôvody,  pre  ktoré  firmy 
využívajú  outsourcing  sú  najmä  v  nedostatku  kvalifikovanej  pracovnej  sily,  v  zvýšení 
výkonnosti  a  znížení nákladov. V dnešnej dobe nie  je nič  výnimočné,  že  sa  so  vzdialeným 
partnerom počas celej pracovnej činnosti ani raz osobne nestretneme a komunikujeme s ním 
len pomocou rôznych telekomunikačných médií.  
  V  súčasnosti  sa  čoraz  častejšie pristupuje k presunu kompetencií, alebo veľkej  časti 
ICT  infraštruktúry, procesov, aplikácií alebo nejakej „nezaujímavej“ časti projektu externým 
zdrojom  ‐  tretej  strane.  Tejto metóde  hovoríme  outsourcovanie,  čo  je  v súčasnosti  často 
skloňovaný  pojem.  Teda  do  vzťahu  spoločnosť  a  zákazník  vstupuje  tretia  „osoba“ 
(dodávateľ).  Pojmom  „nezaujímavá“  časť  možno  rozumieť  tú  časť,  ktorej  tvorbou  sa 
spoločnosť  nechce  zaoberať.  Dôvodov  môže  byť  niekoľko.  Môže  to  byť  nedostatok 
pracovných  síl  potrebných  na  vytvorenie  tejto  časti,  nedostatok  vedomostí  (technológie) 
potrebných  pri  jej  tvorbe,  informácia,  že  niekto  vie  tento  problém  zvládnuť  rýchlejšie, 
efektívnejšie,  prípadne  lacnejšie.  Samotné  postúpenie  určitého  problému  tretej  strane  si 
žiada splnenie niektorých náležitostí vyplývajúcich z  tejto spolupráce. Množstvo organizácií 
outsourcing  využíva, hoci si to neuvedomujú. Jeden príklad – je  len málo spoločností, ktoré 
zamestnávajú  vlastnú  upratovačku,  pretože  si  väčšinou    na  túto  činnosť  najímajú  externú 
organizáciu.  V  tomto  prípade  sa  jedná  jednoznačne  o  outsourcing  služieb.  V  oblasti 
informačných  technológii  (ICT)    je  situácia  komplikovanejšia,  pretože  tu  panuje    stále 
nedôvera.  Nájsť  odpoveď  na  túto  skutočnosť  nie  je  vôbec  ťažké.  V  našich  pomeroch  sa 
zákazník k outsourcingu stavia veľmi opatrne a  veľmi obtiažne sa rozhoduje prenechať svoje 
                                                            
34 ŽU Žilina,  fakulta PEDaS, katedra  cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1,   010 26 Žilina, SR,  tel.: 041/5655644,  fax: 
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kompetencie inej firme a byť na ňu v tejto oblasti viac menej závislý. Outsourcing nie je ale 
módna záležitosť.  Je  to celosvetový  trend na požadovanú kvalitu práce, potrebnú redukciu 
nákladov. [1] 
 
KEDY POTREBUJEME VYUŽÍVAŤ  OUTSOURCING 

  Predstavme si, že vlastníme menšiu, dobre sa rozbiehajúcu firmu. V  istom momente 
budeme  chcieť  na  podporu  svojho  biznisu  zabezpečiť,  aby  mohli  naši  zamestnanci  bez 
problémov  vzájomne  komunikovať,  nech  sú  kdekoľvek. V  dnešnej  dobe  je  tento  problém 
ľahko  riešiteľný  pomocou  kúpy  mobilných  telefónov,  ale  ako  dobrí  manažéri  budeme 
zvažovať  všetky  možnosti.  V  zásade  máme  teda  dve  možnosti:  buď  využijeme  ponuku 
niektorého z mobilných operátorov, ktorí fungujú v danom regióne, alebo si povieme, že svoj 
biznis nebudeme na nikoho viazať a rozhodneme sa pre vybudovanie vlastnej mobilnej siete 
pre účely firmy. Každému jasné, že druhá možnosť je prakticky nereálna a musíme si vybrať 
niektorého z existujúcich operátorov na trhu. [1] 

Ak  si  chcú    firmy  zachovať  svoju  vedúcu  pozíciu  v podmienkach  novej  ekonomiky, 
musia  konať  skôr  a rýchlejšie  ako  ich  konkurencia.  Kľúčom  k získaniu  prevahy  nad 
konkurenciou,  je  schopnosť  ponúknuť  hodnotu  zákazníkom  a následne  aj  akcionárom. 
Hodnota  sa  tvorí  prostredníctvom  rozvojových  stratégií,  niekedy  prostredníctvom 
agresívnejšieho  a cieleného  marketingu  alebo  aj  vďaka  vedúcej  pozícii  v technologickej 
oblasti.  Vo  väčšine  prípadov  sa  však  hodnota  vytvára  elimináciou  časovo  a nákladovo 
náročných procesov v organizácii. Zabezpečenie služieb formou outsourcingu pokrýva všetky 
uvedené oblasti a na niektoré z nich má priamy dopad. [2] 
  Outsourcing  si  môžeme  obecne  predstaviť  ako  zmluvný  vzťah  prenášajúci 
zodpovednosť za určitú časť činnosti podniku, na externých dodávateľov. Hlavným rozdielom 
medzi  klasickým  dodávateľom  a outsourcingem  je  komplexnosť  riešenia.  Jednou  z 
významných podmienok úspešného podnikania  je dokázať dlhodobo sústrediť svoje aktivity 
na prioritné činnosti firmy, to však znamená nestrácať čas aktivitami, ktoré nesúvisia priamo 
s  hlavným  smerovaním  firmy  aj  keď  sú  pre  chod  firmy  nevyhnutné.   Riešením  situácie  je 
outsourcing, pričom typickým príkladom je outsourcing v oblasti informačných technológii.  
  Odpoveď na otázku kedy teda outsourcovať je, keď to prináša obchodné výhody ako 
napr. nižšie výrobné náklady určitej časti, ale aj kvalita vyrobenej časti.  
 
VYUŽITIE OUTSOURCINGU V PRAXI 

K externému  zaisteniu môžu viesť  rôzne dôvody, ktoré  sa môžu  rôzne kombinovať, 
napríklad: [6] 

− nižšie náklady, ktorých dokáže dosiahnuť a garantovať je poskytovateľ služby, 
− prenesenie  rizík na poskytovateľa, 
− väčšia  kvalita ponúkaných služieb zo strany poskytovateľa, 
− nedostatok vlastných ľudských zdrojov, 
− nedostatok investičných prostriedkov v danej chvíli, 
− lepšie územné pokrytie poskytovateľa, 
− malé skúsenosti v novom regióne,  
− väčšie skúsenosti  dodávateľa s konkrétnou oblasťou alebo  technológiou, 
− krátky časový horizont využitia konkrétnej technológie alebo znalosti a je teda lepšie 

voliť na obmedzenú dobu poskytovateľa, 
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− potreba  špecializovanej  technológie,  na  ktorú  nemá  organizácia  skúsené  ľudské 
zdroje alebo ktorú nedokáže plne kapacitne vyťažiť, 

− a pod. 
 
  Stanovenie  podmienok  outsourcingu  je  najdôležitejšia  časť  spolupráce.  V  každom 
vzťahu musia existovať podmienky, za akých je tento vzťah funkčný a prosperujúci. Vo vzťahu 
medzi  spoločnosťou  a  dodávateľom  to  nie  je  inak,  ba  je  treba  na  tieto  pravidlá  dať  väčší 
dôraz.  Tieto dohody nadväzujú dlhodobé  vzťahy.  Je nevyhnutné pripraviť  si plán udalostí, 
ktoré môžu nastať. Je potrebné zvážiť faktory, ktoré vás do tohto vzťahu dostanú, zrealizujú 
ho a následne ho ukončia. Zmluva musí byť postavená a napísaná tak, že popisuje plán, ako 
bude vzťah riadený. 

 
ROZVÍJANIE A BUDOVANIE VZŤAHU S DODÁVATEĽOM 

  Vzhľadom  na  to,  že  sa  jedná  o  dve  autonómne  spoločnosti,  je  neraz  nevyhnutné 
pozmeniť samotnú štruktúru zamestnancov v  jednotlivých  firmách a menovať osoby, ktoré 
sú za túto komunikáciu zodpovedné. Úspešné riadenie vzťahu veľmi závisí od spôsobu akým 
sú  samotné  podmienky  definované,  ako  sú  opísané  úlohy,  akým  spôsobom  je  vybratý 
dodávateľ  a spôsobom  akým  sú  dohodnuté  poskytované  služby.  Hlavnú  úlohu  zohrávajú 
ľudia, ktorí sú zvolení ako tí, ktorí vzťah riadia. Teda úspech outsourcovania zväčša závisí na 
schopnostiach manažmentu ako na technických skúsenostiach. 

Rozvíjať alebo upevňovať vzťah medzi spoločnosťou a dodávateľom je veľmi potrebná 
časť  spolupráce.  Vzhľadom  na  to  že  sa  jedná  o  dve  autonómne  spoločnosti,  je  neraz 
nevyhnutné pozmeniť  samotnú  štruktúru  zamestnancov  v  jednotlivých  firmách a menovať 
osoby, ktoré  sú  za  túto komunikáciu  zodpovedné,  teda  raz ako  si  stanovíme podmienky a 
obe strany s nimi súhlasia je čas venovať sa dialógu. [3] 

Úspešné  riadenie  vzťahu  veľmi  závisí  od  spôsobu  akým  sú  samotné  podmienky 
definované, ako sú opísané úlohy, akým spôsobom  je vybratý dodávateľ a spôsobom akým 
sú  dohodnuté  poskytované  služby.  Teda  úspech  outsourcovania  zväčša  závisí  na 
schopnostiach manažmentu ako na technických skúsenostiach.  

Hlavné  dôvody  pre  zavedenie  outsourcingu    z pohľadu    dodávateľa  sú:    zvýšenie 
produktivity,  spojovanie  kapacít  a poskytovanie  služieb  pre  viacej  zákazníkov,  a  tým  sa 
znižuje cena,   dlhodobá spolupráca, ktorá slúži k vyššiemu využitiu   poskytovaných zdrojov, 
a pod. 
 
VYHODNOCOVANIE SPOLUPRÁCE  

  Metódy ako  jej merať výkon a kvalitu by mali byť obsahom dohody – zmluvy. Neraz 
treba  stanoviť  kritéria ako merať efektívnosť,  kvalitu  a dosiahnutý pokrok,  tzn. Musíme  si 
zvoliť  a  dohodnúť  sa  na  spôsobe,  ktorým môžeme  kontrolovať,  či  náš  dodávateľ  realizuje 
kroky na dosiahnutie stanoveného cieľa. Tieto pravidlá pomáhajú k utuženiu dôvery medzi 
stranami. Outsourcing z finančného hľadiska poskytuje dve veľké výhody  ‐ na  jednej strane 
investície do  ICT  infraštruktúry nepredstavujú nárazovú záťaž na rozpočet, keďže   služby sú 
rozvrhnuté do dlhšieho časového horizontu. Na druhej strane  je možnosť  investície vopred 
plánovať a rozvrhnúť ich v dlhodobom časovom horizonte 
  Jediným tolerovateľným prípadom, keď sa dodávateľ môže „odkloniť“ od dohodnutej 
zmluvy,  je  nadštandardný  výkon.  Teda  ak  je  jeho  snaha  väčšia  ako  očakávaná  a  nie  je 
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zbytočná.  Vtedy, v prípade, že to vyhovuje aj zadávajúcej spoločnosti, je vhodné ohodnotiť a 
oceniť túto snahu. 
  Ak  dodávateľ  prekročil  termíny  odovzdania,  prípadne  vynaložil  iba  laxné  úsilie  na 
splnenie  danej  úlohy,  treba  prikročiť  k práve  opačnému  postupu  a  nejakým  spôsobom 
„potrestať“  konanie  dodávateľa.  Tento  spôsob  však  už  musí  byť  plne  v  kompetencii 
dohodnutej  zmluvy.  Aj  tu  existuje možnosť  dohody,  no  v  tomto  prípade  sa  k  nej  ťažko 
dospieva. Teda treba zabezpečiť priblíženie sa k cieľu pomocou „pokút“ za zlý výkon. 
 
POŇATIE OUTSOURCOVANIA AKO POZNANIE NOVEJ TECHNOLÓGIE  

  Myšlienka outsourcingu  sa  stala pre  vrcholových manažérov príťažlivou  z  viacerých 
dôvodov. Po prvé oddelenia  informačných  technológií môžu byť  zoštíhlené na malý počet 
pracovníkov,  ktorých  jedinou  zodpovednosťou  je  dozerať  na  plnenie  kontraktu  a 
komunikovať  s poskytovateľom  outsourcingu.  Po  druhé,  outsourcing  sa  stal  prostriedkom 
umožňujúcim  manažérom  sústrediť  sa  na  kľúčové  oblasti  podnikania.  Informačné 
technológie boli totiž vždy považované za nevyhnutné, ale nikdy nie strategicky významné. 
Navyše  nedôvera manažérov  k  tvrdeniu,  že  účinné  procesy  IT  by mohli  odlíšiť  podnik  od 
konkurencie,  je  všeobecne  známa. V  súčasnosti  sa  dôvody  na  outsourcing  ďalej  rozširujú. 
Tempo inovácií je také rýchle, že pri snahe podporovať všetko svojimi internými zdrojmi  sa 
riskuje, že firma bude robiť všetko a zároveň neovládať ani jednu vec poriadne.  

Podnikatelia  zisťujú,  že potrebujú  čoraz  viac  rozličných  vedomostí  a  ich potreby  sa 
neustále menia. Ale expertíza a skúsenosti sú vzácnym tovarom, najmä v takých oblastiach, 
ako  sú  rozsiahle  počítačové  siete,  objektovo  orientované  programovanie,  budovanie 
dátových skladov či elektronický obchod. Získať nových kvalifikovaných ľudí na trhu práce je 
veľmi  ťažké. Podobne problematické  je zaškolenie vlastných pracovníkov, ktoré často vedie 
iba k  tomu,  že podniky musia  zamestnancov  "brániť" pred  lukratívnymi ponukami  zvonku. 
Prečo potom nenechať niekoho iného, aby zápasil s novými technológiami? 
  Outsourcing počas  svojho  vývoja  sa  rozdelil do 3  základných úrovní podľa  celkovej 
previazanosti medzi poskytovateľom a dodávateľom. [7] 

− Komoditný  outsourcing. Umožňuje nahradiť či doplniť vlastné IT oddelenie. Jedná sa 
o  fungujúci  systém  v  oblasti  riadenia  a  premávky  IT,  kedy  každý  zákazník  má  k 
dispozícii profesionálny tím dodávateľa, ktorý využíva podľa svojich potrieb. Zákazník 
tak získa široké spektrum služieb, riešenia a postupov.  

−  Synergický  outsourcing.  Stredný  model  úrovne  spolupráce,  kde  je  technológia 
komplexná,  je  veľmi  dobre  definovaná  a  používaná.  Zákazník  vyberá  z  dostupných 
riešení dodávateľa.  

− Strategický outsourcing. Predstavuje najvyšší stupeň úrovne spolupráce, kde po fáze 
outsourcingu existujúcich komodít a  synergických  riešení nastupuje  stratégia,  často 
unikátne riešenia podľa know‐how dodávateľa.  

 
Výhody ICT outsourcingu sú v nasledujúcich oblastiach. V oblasti ekonomickej sú výhody: 

− Konzultačné služby pre vývoj informačného systému. 
− Náklady na výber nových technológii. 
− Likvidácia zastaraných technológii. 
− Testovanie nových technológii pred implementáciou. 
− Podporné technológie, ktoré nie sú plne využité. 
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− Školenie operátorov, administrátorov a programátorov. 
− Exaktný prehľad nákladov na informačný systém. 
− Kalkulované, pravidelné a plánované náklady. 

Okrem  ekonomických  výhod  môžeme  považovať  za  rovnako  dôležité  personálne 
výhody  outsourcingu  ICT.  Veľmi  dôležitá    je  zaručená  dostupnosť  tímu  odborníkov,  ktorí  
ovládajú  informačný systém zákazníka (väčšinou ho   navrhovali a realizovali). Ďalšie priame 
výhody outsourcingu sú: 

− Zastupiteľnosť operátorov, administrátorov atď. 
− Znalosť najnovších technológií. 
− Skúsenosti s problematikou informačných systémov. 
− Angažovanosť personálu. 

 
Treťou oblasťou sú výhody v oblasti administratívnej. 
Predovšetkým  sa  jedná  o  prevedení  administratívnych  procesov  pre  IT  na 

poskytovateľa outsourcingu, ktorý má na starosti: 

− Budovanie a udržanie výpočtového strediska. 
− Zodpovednosť za riadenie výpočtového  strediska. 
− Príprava na audit informačného systému. 
− Projektové riadenie všetkých procesov vo vnútri informačného systému. 

 

ZÁVER 

Outsourcovanie  nie  je  len  spôsob  ako  sa  „zbaviť“  nejakej  časti  projektu,  ktorú  z 
nejakého  dôvodu  nechceme  alebo  nemôžeme  riešiť,  ale  je  to  aj  možnosť  nazbierania 
vedomostí,  prípadne  skúseností,  alebo  technológie,  ktoré  sú  potrebné  na  jej  zvládnutie  v 
budúcnosti. Je teda potrebné zaujímať sa, ako náš dodávateľ konkrétnu časť spraví a zároveň 
sa  od  neho  čo  najviac  naučiť. Mnoho  spoločností  totiž  outsourcovanie  berie  ako  slabosť, 
preto  je potrebné pozerať sa na to z  inej strany a čo najviac z tejto spolupráce vyťažiť. Pre 
takéto firmy to často znamená, že ony samotné nemôžu súťažiť o alebo zamerať sa na väčší 
projekt  práve  preto,  že  ho  nedokážu  obsiahnuť  celý.  A  tak musia  hľadať  dodávateľa  na 
niektoré  časti.  Preto  treba  vytvoriť  také  vzťahy,  vďaka  ktorým  dodávateľ  radí  a  učí 
zamestnancov ako pracovať efektívne, obmedzovať náklady, prípadne zvládať situácie, kedy 
treba  zamestnať  iných  na  vykonanie  danej  časti.  Tento  spôsob  odovzdáva  vedomosti  pre 
zvládanie  vývoja  častí,  na  ktoré  bola  predtým  potrebná  dodávateľská  firma.  Keďže 
outsourcovanie je o vzťahu, je potrebné byť pripravený na neočakávané  situácie, ktoré sa pri 
takejto spolupráci vyskytujú. 

Dôležité je udržiavať väzbu medzi spoločnosťou a dodávateľom silnú a pracovať na jej 
upevňovaní aj spôsobmi spomínanými v práci. A na základe  tejto spolupráce zdokonaľovať 
vlastný chod firmy v závislosti od spätných väzieb, ktoré nám poskytuje práve dodávateľ. 
Spomenuté  princípy  by  mali  najmä  pomôcť  vytvoriť  obojstranne  výhodný  vzťah  medzi 
spoločnosťou a dodávateľom. 
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HEGEMÓNIA AKO CIEĽ VOJENSKO‐POLITICKÝCH STRATÉGIÍ USA 
V OBDOBÍ STUDENEJ VOJNY 

Juraj KALICKÝ 
 
Resumé 
The article deals with respective hegemonial aspects of the US Cold War grand strategies. The chosen military‐
historical approach  is based on the realistic paradigm of  international relations theory, and the analysis  itself 
focuses mainly on geopolitical aspects that played a significant role  in the creation and  implentation of these 
strategies.  The  attention  is  paid  to  phenomena  such  as  US  national  interests,  strategic  goals,  prospects, 
possibilities,  disparities  between  given  tasks,  limits  and  real  needs  to  lessen  Soviet  military  threats  and 
intentions, the ratio of the use of power to the real existence of Soviets threats, as well as the effectiveness to 
harmonize the aims of particular strategies with US military and strategic potential. The results of the analysis 
are supposed to reveal and point to the fact that the US had been determined to pursue competetive military 
internationalism  along with  the  policy  of  global  hegemony  long  before  any  Soviet  threats  appeared  at  the 
beginning  of  the  Cold War  bipolar  conflict.  The  US  Cold War  grand  strategies  thus  account  for  a decisive 
phenomenon of  American  foreign policy that eventually resulted in the idelogical, economic, military defeat of 
the Soviet Union. 

Tzv. grand‐strategies,  t.j. vojensko‐politické  stratégie, ktoré  sú  súčasťou  zahraničnej 
politiky  štátu, majú  za úlohu  identifikovať ciele,  zvoliť politické, ako aj vojenské kroky, pre 
zabezpečenie  týchto  cieľov  súvisiacich  s bezpečnosťou  krajiny...je  to  reťaz  politických 
prostriedkov  a cieľov,...  prostredníctvom,  ktorých  si  štát  zabezpečí  svoju  bezpečnosť 
(Art,1991, s. 3‐4).              

Cieľom  nášho  analytického  výskumu  bolo  preskúmať  a  verifikovať  hypotézu,  ktorá 
tvrdí,  že  zahraničná  politika  Spojených  štátov  amerických  v kontexte  vojensko‐politických 
stratégií bola od počiatku bipolárneho  konfliktu medzi USA a Sovietskym  zväzom v období 
studenej  vojny,  snahou  o dosiahnutie  hegemónneho  statusu  na medzinárodnej  politickej 
scéne, a  to bez ohľadu na motívy, zámery, reálne hrozby a  vojensko‐politické kroky svojho 
protivníka.  Ako  východiskové  teoretické  tézy  pre  verifikáciu  danej  hypotézy  boli  použité 
koncepty  tzv.  ofenzívneho  a defenzívneho  realizmu,  aplikované  na  základe  empirických 
kritérií  rozlíšenia  vojensko‐politických  stratégií  z hľadiska  ich  cieľov,  možností  a foriem 
strategického použitia sily.  

Ako  zdroje  pre  hore  uvedenú  analýzu  boli  zvolené  konkrétne  vojensko‐politické 
stratégie  USA  daného  obdobia,  existujúce  teoretické  koncepty  a   štúdie  predstaviteľov 
politického realizmu v podobe primárnych a sekundárnych odborných prameňov. Teoretický 
rámec pre potvrdenie hypotézy predstavovali vedecké štúdie použité pri kreovaní a priebehu 
jednotlivých stratégii, vybrané kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele verifikované štúdiom 
a komparáciou  existujúcich  vedeckých  poznatkov,  odborných   prác  a štúdií  expertov  na 
zahraničnú  politiku,  a to  predovšetkým  z radov  politických  realistov.  Cieľom  ich  analýzy 
a vzájomného porovnania bolo  zabezpečiť  stupeň objektivity a  správnosti  stanovených  téz 
v podaní  amerických  strategických  plánovačov,  adekvátnosť  odhadu  bezpečnostných 
hrozieb,  vhodnosť  výberu  a implementácie  existujúcich  foriem  stratégii  pre  dosiahnutie 
národnej bezpečnosti a posilnenie pozície  samotnej krajiny v konfrontačnom a bipolárnom 
svetovom politickom systéme. Z metodického hľadiska naša analýza spočívala na vojensko‐
historickom prístupe.   
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Pre  samotný  koncept  vojensko‐historickej  analýzy  významu  jednotlivých  vojensko‐
politických stratégii Spojených štátov v danom období boli zvolené kritéria a tézy, z ktorých 
jednotlivé  stratégie  vychádzali  a na  základe  ktorých  boli  tieto  stratégie  vytvárané.  To 
znamená:  

- Aké boli americké záujmy vo svete a čo predstavovalo hrozbu pre tieto záujmy? 
- Ktorá vojensko‐politická stratégia bola najvhodnejšia pre zabezpečenie týchto 

záujmov? 
- Ktorá vojenská politika a aké vojenské prostriedky, boli vhodné na zabezpečenie 

realizácie vojensko‐politickej stratégie? (Art, 2003, s. 5‐6) 

Z hľadiska  jednotlivých  druhov  vojensko‐politických  stratégii  patria  medzi 
najpoužívanejšie: 1. hegemónia, 2.  selektívna angažovanosť, 3. balansovanie mimo územia 
(off shore balancing), 4.izolacionizmus  (Layne, 2006, s. 159‐164). Pre potreby  tejto analýzy 
bola  hlavná  pozornosť  špecificky  venovaná  predovšetkým  dvom  typom  hore  uvedených 
stratégii: 1. stratégii, ktorá vedie k dosiahnutiu hegemónie, tzv. hegemónnej stratégii, ktorá 
je niekedy v prípade Spojených štátov amerických označovaná aj ako aj stratégia globálnej 
hegemónie,  a 2. stratégii  tzv.  off  shore  –balancing,  ktorej  cieľom  je  vytvárať  a  udržiavať 
mocenskú rovnováhu v Eurázii.   

Súčasťou  overovania  stanovenej  hypotézy  bolo  priniesť  odpovede  na  otázky:  1. 
Potrebovali  Spojené  štáty  získať  globálnu  hegemóniu,  aby  si  zaistili  svoju  vlastnú 
bezpečnosť(Layne, 2006,  s. 19)? 2. Bola globálna hegemónia víťaznou  stratégiou pre USA? 
V užšom  pohľade  to  znamená  vyriešenie  sporu medzi  Laynom  (Layne,  2006,  s.  15),  ktorý 
tvrdí, že Spojené štáty sa od 40‐tych rokov minulého storočia snažili o globálnu hegemóniu a 
Marsheimerom  a  Artom  (ART,  2003,  s.  12),  ktorí  zastávajú  názor,  že  Spojené  štáty  boli 
veľmocou,  ktorá  sa  prostredníctvom  svojej  politiky  snažila  zabrániť  vzniku  hegemóna 
v okrajových oblastiach Euroázie t.j. boli tzv. off‐shore balansérom35 mimo vlastného územia. 
V ich podaní boli USA  len  regionálnym hegemónom, pričom  argumentujú  geostrategickou 
nemožnosťou  efektívneho  použitia  sily  cez  svetové  oceány,  opierajúc  sa  predovšetkým  o 
Mearsheimerov  fenomén  tzv. vodnej prekážky  ‐  stopping power of water  (MEARSHEIMER, 
2001, s. 231). Z teoretického hľadiska je nutné dodať, že pri stanovení tézy o tom, či sa mali 
USA  usilovať  o dosiahnutie  hegemónie36  pre  získanie  vlastnej  bezpečnosti  ‐  teória 
ofenzívneho realizmu, alebo byť  len tzv. off‐shore balanser – teória defenzívneho realizmu, 
vedú  obidva  prístupy  k  paradoxnému  záveru  ‐  ani  jeden  z nich  nepredikuje,  že USA mali 

                                                            
35 Základnou premisou off shore balancing  je, že existuje  jediný americký kľúčový strategický záujem  ‐ zabránenie vzniku 
hegemóna v Euroázii. Layne (Layne, 2006, s. 159‐164) zastáva názor, že vojny v tejto časti sveta nepožadujú vojenskú silu 
Spojených  štátov  na  zachovanie  ideologickej  a ekonomickej  otvorenosti  v Eurázii,  tieto  dokážu  byť  kontrolované,  ako  aj 
limitované, aj bez účasti USA. Na druhej strane, stratégia off shore balancing však uznáva, že euroázijské konflikty môžu 
ohroziť teritoriálnu bezpečnosť USA, no nemusí to tak nevyhnutne byť.  
36 Hegemónna stratégia sa snaží o zachovanie nerovnováhy moci na euroázijskom kontinente v prospech USA. Hegemónia, 
podobne ako selektívne angažovanie, si vyžaduje umiestnenie vojenských  jednotiek v Euroázii.   Na základe tejto stratégie 
Spojené štáty musia:  
1. chrániť svojich spojencov v Eurázii od tzv. darebáckych štátov (rogue states), ktoré sú vyzbrojené nukleárnymi alebo 
inými zbraňami hromadného ničenia 
2. Zotrvať v Euroázii a zabrániť sporom medzi regionálnymi mocnosťami, aby tieto spory neprepukli do vojnových konfliktov 
prostredníctvom regionálnej politiky zastrašovania (Layne, 2006, s. 159‐164) 
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sledovať globálnu hegemóniu. V danom prípade mali byt práve offshore balansérom  (pozri 
tabuľku 1)37. 

Tabuľka 1  Teória tzv. off‐shore balancing, vyvažovania moci mimo územia: Empirické problémy 

Empirické kritérium 
Očakávaná americká 

politika 
Empirické problémy 

Polarita 

 

Podpora multipolarity  Americká stratégia zameraná 
na globálnu hegemóniu/ 
unipolarita 

Stratégia 

 

Posúvanie kompetencii 

 

USA odmieta vznik 
nezávislých pólov moci 
v Euroázii, ktorým by mohla 
odovzdať zodpovednosť 

Dôvod pre americké 
zasahovanie v Euroázii 
 
 

Len antihegemónna 
 

Americká vojenské jednotky 
nie sú stiahnuté z Európy po 
zaniknutí hegemónnej 
hrozby 
Sovietska hrozba v Európe 
zanikla v 60‐tych rokoch 20. 
storočia 
západná Európa je schopná 
vyvažovať vojenskú moc 
ZSSR do 60tych rokov 20. 
storočia 
USA zachováva NATO 
nedotknuté aj po Sovietskom 
kolapse r. 1989‐1991 

USA ako regionálny garant 
mieru v Euroázii 
 

Žiadna 
 

Americké záujmy 
v regionálnej stabilite sú 
motorom záväzkov voči 
západnej Európe‐ USA ako 
európsky garant Európy 
USA nastoľuje hegemóniu v 
západnej Európe s cieľom 
udržať mier 

Zdroj: Layne, 2006, s. 20 

Na druhej strane, mnohé empirické záznamy poukazujú na  to, že ním nie sú. Podľa 
Layna  (Layne,  2006,  s.  15)  sa  Spojené  štáty  od  40‐tych  rokov minulého  storočia  snažili  o 
globálnu  hegemóniu,  a to  práve  prostredníctvom  svojej  vojensko‐politickej  stratégie. 
Naopak, podľa Marsheimera ako aj Arta (ART, 2003, s. 12), boli a sú Spojené štáty off‐shore 
balansérom voči Európe a Ázii. Čo sa týka hegemónnej politiky, sú USA podľa týchto autorov 
len  regionálnym  hegemónom.  Argumentom  o ich  geostrategickej  nemožnosti  viesť 
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hegemónnu politiku,  je práve Mearsheimerov  fenomén  tzv. vodnej prekážky šírenia moci  ‐ 
stopping power of water. 

 

ZÁVER 
Na základe výsledkov našej analýzy  je možné konštatovať, že rozhodnutie dosiahnuť 

status  svetového  hegemóna  na  medzinárodnej  politickej  scéne,  a to  aj  prostredníctvom 
vojensko‐politických stratégii, prijala americká politická špička už na konci 2. svetovej vojny. 
Toto potvrdzuje napr. aj fakt, že došlo k zakomponovaniu nie tzv. Jaltskej axiómy, ale axiómy 
z Rigy do počiatočnej  línie  stratégií,  t.  j. axiómy, ktorá a priori odmietala akúkoľvek možnú 
koexistenciu  so ZSSR, pričom postoj ku Kremľu mohol byť  založený  len na eliminácii  jemu 
prisudzovaných  expanzívnych  snáh  (Messer,  1982,  s.  137‐179).  Existencia  samotného 
Sovietskeho zväzu s odlišným zriadením a so silnou pozíciou na euroázijskom kontinente bola 
skôr zámienkou a zdôvodnením, než bezprostrednou hrozbou pre USA a jeho spojencov.  

Plány  ako  kontrola  strategických  oblastí,  akými  boli  Blízky  východ,  Perzský  záliv, 
priemyselná  západná  Európa  a ich  prepojenie  na  americké  národné  záujmy,  vznikli  dávno 
pred možnou sovietskou hrozbou voči nim, a to ešte počas obdobia 2. svetovej vojny. Pre ich 
realizáciu však bolo dôležité tieto plány zdôvodniť pred svetovou verejnosťou. Tento zámer 
dotvorila  vopred  premyslená  taktika  projekcie moci  v globálnej  sfére  vybudovaním  sieťou 
vojenských  paktov  a  základní.  Zo  politického  hľadiska  bolo  zdôvodnenie  tohto  zámeru  vo 
väčšine  prípadov  prezentované  v podobe  sovietskych  expanzívnych  plánov  obsadiť  tieto 
regióny, tak ako to bolo prezentované napr. v Trumanovej doktríne. Tieto argumenty boli od 
počiatku  podporované  poukazovaním  na  sovietsku  snahu  ukončiť  americký  jadrový 
monopol,  akcentovaním  sovietskej  vojenskej prevahy  v podobe, napr.  amerického deficitu 
strategických bombardérov za vlády Eisenhowera, raketového deficitu,  často skloňovaného 
na  konci  Eisehowerovej  a začiatku  Kennedyho  vlády,  zveličovaním  počtu  sovietskych 
odpaľovacích zariadení pre medzikontinentálne balistické rakety vojenskými expertmi počas 
Kennedyho vlády a podobne. Historická analýza poukazuje aj na fakt, že americká expanzívna 
politika  v podobe  budovania  základní  v okrajovej  časti  Eurázie  s cieľom  ich  ochrany 
a antihegemónneho vyvažovania, bola jednoznačne budovaním pozície sily s cieľom: po prvé, 
posunúť  možný  priestor  konfrontácie  mimo  územia  Spojených  štátov;  po  druhé,  zúžiť 
operačný priestor Sovietskeho zväzu a následne ho prinútiť si uvedomiť vojensko‐politickú a 
ekonomickú nadradenosť Spojených štátov.  

V rámci teoretického sporu, na otázku,  či USA sledovali globálnu hegemóniu, ako to 
proklamuje  Layne,  alebo  stratégiu  mierového  regionálneho  stabilizátora  mimo  svojho 
územia  tzv. offshore balancing, ako  to  interpretujú Art alebo Marsheimer, naša analýza sa 
prikláňa  k Laynovmu  názoru,  že  americká  zahraničná  politika  prostredníctvom  vojensko‐
politických stratégii od počiatku studenej vojny sledovala globálnu hegemóniu. Výber  tejto 
formy  stratégie  bol  evidentne  záležitosťou  domáceho  výberu  a rovnako  vychádzal  čisto 
z domácich  faktorov, nie zo samotných   hrozieb a expanzívnych ambícií  Sovietskeho zväzu. 
Rovnako  môžeme  konštatovať,  že  vojensko‐technologický  pokrok  po  2.  svetovej  vojne 
všeobecne  predstavoval  v značnej  miere  vyvrátenie  Mearsheimerovej  tézy  o nemožnosti 
projekcie moci do vzdialených regiónov kvôli existencii geostrategickej prekážky tzv. stopping 
power  of waters,  ktorá  znemožňuje  svetovým mocnostiam  všeobecne   dosiahnuť  svetovú 
hegemóniu. Ako negáciu tejto tézy by sme mohli uviesť fakt, že USA dokázali šíriť efektívne 
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svoju  moc  nielen  prostredníctvom  vojenských  a leteckých  základní,  no  predovšetkým 
prostredníctvom medzikontinentálnych balistických rakiet. Ako ďalšie rozlišovacie kritérium 
týchto  dvoch  stratégií  je  v  práci  uvedený  fakt,  že  USA  zachovali  svoju  vojenskú  účasť 
v Európe  (Tito,  2002,  s.  130),  východnej  Ázii  a v Perzskom  zálive  (Kazanský,  2008),  aj  keď 
Sovietsky zväz už pre nich, ako aj pre svojich spojencov, nepredstavoval možného vyzývateľa, 
čo obidve veľmoci potvrdili podpísaním mierových zmlúv, ukončením konfrontačnej politiky 
a redukciou  zbrojných  arzenálov.  USA  si  tak  ponechali  ďalšie  možnosti  hegemónneho 
vyvažovania  iných  štátov mimo  západnej  hemisféry,  aj  keď  je  pravdou,  že  Spojené  štáty 
týmto môžu na seba zobrať aj úlohu regionálneho stabilizátora, čo potvrdzuje ich intervencia 
vo vojenských operáciách v Kosove (Vlček, 2010, 274) a v Bosne. 

Odpoveď na Laynovu otázku, či bola stratégia   dosiahnutia globálnej hegemónie pre 
USA víťaznou stratégiou  (Layne, 2006, s. 63), by mohla byť kladná. USA dokázali pomocou 
tzv.  konkurenčnej  stratégie  ekonomicky  vyčerpať  Sovietsky  zväz  a prinútili  ho  uvedomiť  si 
vlastnú  neschopnosť  pokračovať  v zbrojných  pretekoch,  od  počiatku  iniciovaných  USA. 
V konečnej  fáze  studenej  vojny  došlo  k  rozpadu  Sovietskeho  zväzu  a celého  Východného 
bloku, a to pričinením samotných Spojených štátov, ako aj vlastnou neprezieravou politikou  
Sovietskeho  zväzu a jeho neschopnosťou prispôsobiť  sa novým podmienkam. Avšak  takáto 
forma  víťazstva  Spojených  štátov  v   podobe  ochoty  Sovietskeho  zväzu  pristúpiť  na 
odzbrojovacie  kolo  rokovaní  znamenala  pre  USA  stratu  pomerne  latentného  a vo  svojich 
zámeroch vypočítateľného protivníka.  Je však nutné dodať, že americké víťazstvo so sebou 
prinieslo aj potrebu poukázať na nových vyzývateľov ohrozujúcich bezpečnosť USA, ako aj 
celého  sveta.  Udial  sa  tak  výber  nových,  no  tento  krát  menej  čitateľných,  protivníkov, 
konfrontácia s ktorými sa onedlho dotkla aj samotného územia Spojených štátov amerických 
v podobe  teroristických útokov   11.  septembra 2001.  Súbor príčin  a zdôvodnení  americkej 
intervenčnej politiky dostal nové podnety (UŠIAK, J., NEČAS, P. 2010). Opäť však vyvstáva tá 
istá  otázka  ako  pri  hľadaní  odpovede  o príčinách  studenej  vojny  a počiatkoch  americkej 
intervenčnej  globálnej politiky: Vzišli  tieto podnety  z reálnych  vonkajších hrozieb  alebo  im 
opäť predchádzali rozhodnutia z domácej politickej scény? 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

ART J, R.J.2003. A Grand Strategy for America. London: Cornell University Press, 2003. 320s. 
ISBN 0‐8014‐4139‐0. 

KAZANSKÝ, R. 2008. Geopolitické aspekty rozširovania protiraketovej obrany USA a región 
Strednej Európy. In Bezpečnostné fórum ´08  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. 
s. 174‐179. ISBN 978‐80‐8083‐575‐0.   

LAYNE, Ch. 2006. The Peace of Illusions. American Grand Strategy 1940 to Present. Ithaca : 
Cornell University Press. 290s.ISBN‐13‐978‐0‐8014‐3713‐7.  

MEARSHEIMER, J. J. 2001 The Tragedy of Great Power Politics. New York, NY: Norton. 2001. 
576 s. ISBN 0393020258.  

MESSER, L. 1982. The End of Alliance: J.F.Byrnes, Roosvelt, Truman, and the Origins of the 
Cold War. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982. 340 s. ISBN‐10: 0807814946. 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    101 

MORGEHTHAU, H. J 1978 Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New 
York: Alfred A. Knopf. 1978. 256 s. ISBN‐10: 0714684864. 

TITO, Ľ. 2002. The Final Era of the European Union from the point of view of the New‐realistic 
Theory. Geopolitical Importance of Central Europe (V4) and its Prospects. International 
Confrerence. Scientific Script, Vol 5. Faculty of Political Sciences and International Relations, 
Matej Bel University. September 11‐13. 2002. s. 130 130ISBN 80‐8055‐732‐2. 

UŠIAK, J., NEČAS, P. 2010. Nový prístup ku bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia.  
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2010. 167 s. ISBN 978‐80‐
8040‐401‐7. 

VLČEK, D. 2010. Diplomatické aktivity SR v zahranično‐politickej oblasti pre vstup do NATO 
a EÚ v druhej polovici 90. rokov 20. storočia. Bezpečnostné Fórum 2010, UMB Banská 
Bystrica 2010. s. 74‐82. ISBN 978‐80‐8083‐980‐2. 

WALT, S. M.1989 The Case of Finite Containment, Analyzing U.S. Grand Strategy. In: 
International Security, Vol. 14 No.1. Summer, 1989. p. 6. [online] [cit.12.7.2009] Dostupné na 
internete: http/www.links.jstor. org./sici?sici=0033‐8574. 

 

 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    102 

PROBLÉM SKÚMANIA ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU (NIELEN) 
V MEDZINÁRODNEJ  BEZPEČNOSTI 

 

Rastislav KAZANSKÝ, Daša ADAŠKOVÁ  

Resumé 
In  this  contribution  we  are  trying  to  find  some  connections  between  organised  crime  and  political 
establishment. The European countries, Slovakia too, have real a contemporary experiences with new threaths 
in this security problem. The solving connections between politicians and organised crime have two  lines – at 
first  the crime,  illegal,  level and on  the other hand  the practice policy and  its steps  toreduce power of crime 
activities. 

 

Posledný  vývoj  v oblasti  výskumu  bezpečnostnej  problematiky  naznačuje  úzku 
súvislosť  pôsobenia  organizovaného  zločinu  na  destabilizáciu  bezpečnostného  prostredia. 
Organizovaný zločin (ďalej aj OZ) predstavuje trvalú bezpečnostnú hrozbu v súčasnosti.  Jeho 
podoba  je  štruktúrovaná  a dynamická.  V našom  príspevku  sa  skúsime  zamyslieť  nad 
významom  a dopadmi  pôsobenia  organizovaného  zločinu,  jeho  vybraných  aspektov,  na 
bezpečnosť štátu.  

Organizovaný  zločin  je  taktické označenie  špecifickej  skupiny  trestných  činov, ktoré 
sú,  alebo  boli,  spáchané  členmi  zločineckých  skupín. Možno  zaň  tiež  považovať  páchanie 
obzvlášť  závažného  zločinu,  alebo  opakované  páchanie  viacerých  úmyselných  trestných 
činov po dlhšiu, či neurčitú dobu. Toto konanie sa vyznačuje plánovitosťou  jeho páchateľov 
so snahou vytvárať čo najväčší nelegálny zisk, alebo je spojené s motiváciou získania faktickej 
moci na určitom  teritórium  teritóriu. Z pohľadu  trestného zákona  ide o  činnosť zločineckej 
skupiny,  ktorá  pôsobí  dlhodobo, má  určitú  hierarchickú  štruktúru,  charakterizuje  ju  deľba 
úloh medzi  jej členmi a používanie násilia alebo  iných prostriedkov vhodných k zastrašeniu, 
alebo ovplyvňovaniu politiky, ekonomiky, masmédií, štátnej a verejnej správy. (Ďurčo, 2007) 
Cieľom týchto štruktúr  je získať podiel na moci ako ústrednej kategórie politických štruktúr 
štátu  a iných  –  legálnych  politických  aktérov.  Zároveň  ako  vyplýva  z definície,  ilegálne 
štruktúry organizovaného zločinu vyvíjajú snahu redukovať moc štátu čím de facto sa snažia 
nahradiť  jeho  moc  a následkom  je  redukcia  štátnej  suverenity  nielen  vo  veciach 
ekonomických, politických, ale aj bezpečnostných. 

Silnejúca  globalizácia, odstránenie  kontrol  na  vnútorných hraniciach  EÚ na  základe 
Schengenskej  dohody,  pád  bipolarity  na  prelome  osemdesiatych  a deväťdesiatych  rokov, 
humanitaárne  krízy  vo  svete  (Hoscheková, 2008) a následné  rozšírenie EÚ boli  základnými 
faktormi, ktoré prispeli k expanzii organizovanej kriminality nielen v EÚ. Organizovaný zločin 
práve  v tomto  období  získal  výrazne  nadnárodný  charakter,  vykonávajúc  s ľahkosťou 
cezhraničné kriminálne aktivity a vytvárajúc tak problém, ktorý sa týka ktoréhokoľvek štátu 
v Európe  a vo  svete.  Znamená  to  predovšetkým  hrozbu  plynúcu  z vytvárania  kontaktov 
medzi  kriminálnymi  zoskupeniami  v rôznych  krajinách  a z  rozširovania  ich  operácií 
a kriminálnych trhov, ktoré boli pôvodne obmedzené na malom území. 

Európska bezpečnostná stratégia z decembra 2003 definuje organizovaný zločin ako 
jednu z piatich najnaliehavejších hrozieb (ďalšími sú terorizmus, šírenie zbraní hromadného 
ničenia,  regionálne  konflikty  a úpadok  autority  štátu).  Európa  je  podľa  tohto  dokumentu 
hlavným terčom organizovaného zločinu. (European Security Strategy, 2003, s. 12) 
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Jednoznačné  a jednotné  vymedzenie  pojmu  „nadnárodný  organizovaný  zločin“ 
v odbornej  literatúre  neexistuje. Nepodáva  ho  dokonca  ani  najvýznamnejší medzinárodný 
dohovor v tejto oblasti – Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, ktorý 
definuje  len  pojmy  ako  “organizovaná  zločinecká  skupina”,  “závažný  trestný  čin”  resp. 
“štruktúrovaná  skupina”.  Viacerí  odborníci  sa  preto  rozchádzajú  pri  vymedzení  definície 
organizovaného  zločinu.  Ide  o rozdiely,  týkajúce  sa  rozsahu,  procesných  foriem,  času 
a spôsobu  páchania  trestnej  činnosti  a pod. Ako  príklad  je  takisto možné  uviesť  definíciu: 
„Organizovaný zločin je plánovité a snahou po zisku alebo moci motivované spáchanie zvlášť 
závažného  trestného  činu  alebo páchanie – dlhšiu  alebo neurčitú dobu –  trestných  činov, 
ktoré  vo  svojom  súhrne  sú obzvlášť  závažné, pokiaľ  sa  tohto alebo  týchto  trestných  činov 
zúčastňuje viac ako dve osoby, ktoré: 

• majú medzi sebou rozdelené úlohy, 
• konajú konšpiratívne, 
• využívajú štruktúry podobné živnosti alebo obchodu, 
• používajú násilie alebo iné prostriedky vhodné k zastrašeniu, alebo ovplyvňujú aspoň 

jednu z týchto sfér: ekonomiku, politiku, hromadné oznamovacie prostriedky, verejnú 
správu, políciu, justíciu.“ (Goga – Malankevič, 2000, s. 67) 

 
Niektorí  autori  uvádzajú  aj  ďalší  typický  prvok  organizovaného  zločinu,  ktorým  je 

schopnosť a možnosť legalizovať nelegálne zisky. (Zachar, 2006) 
Nemeckí  autori  Gehm  a Linke  uvádzajú,  že  „organizovaná  kriminalita  je  plánovité 

a snahou po  zisku alebo moci determinované páchanie  trestných  činov, ktoré  sami o sebe 
alebo v súhrne sú veľmi závažné, pokiaľ pri nich spolupôsobia dlhšiu alebo určitú dobu viac 
než dvaja účastníci, ktorí majú medzi sebou rozdelené úlohy a  

• používajú štruktúry podobné obchodu, 
• používajú násilie alebo iné prostriedky vhodné na zastrašenie alebo 
• ovplyvňujú politiku, médiá, verejnú správu, justíciu alebo hospodárstvo. 

 
Z definície vyplýva, že pri organizovanej kriminalite nejde o jednu pevne ohraničenú 

skutkovú   podstatu alebo o sumu  skutkových podstát, ale o komplexnú  formu odchýlneho 
správania. Priradenie  jednotlivého trestného činu k organizovanej kriminalite vyžaduje teda 
nielen  trestnoprávne  hodnotenie  skutkového  stavu,  ale  tiež  zohľadnenie  a hodnotenie 
rámcových sociologických a psychologických podmienok. Vyhodnotenie kriminálnej udalosti 
orientovanej  výhradne  na  trestný  čin  nemôže  priniesť  požadované  poznatky  o rozsahu 
organizovanej kriminality.“(Protivinský, 1993, s.137) 

Čo  sa  týka  príkladu  definovania  pôsobenia  organizovaného  zločinu  Dohovor  OSN 
proti nadnárodnému organizovanému zločinu38 poskytuje v článku 2 tieto základné definície 
týkajúce sa organizovaného zločinu: 

• „organizovaná  zločinecká  skupina“  je  štruktúrovaná  skupina  troch  alebo  viacerých 
osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom 
spáchať  jeden  alebo  viac  závažných  trestných  činov  alebo  trestných  činov 
stanovených  v súlade  s týmto  dohovorom,  za  účelom  získania  finančnej  alebo  inej 
materiálnej výhody priamo alebo nepriamo; 

                                                            
38 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15.11.2000), v SR 621/2003 Z.z., 502/2006 Z.z 
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• „závažný trestný čin” je konanie, ktoré je trestným činom, za ktorý možno uložiť trest 
odňatia slobody s hornou hranicou najmenej štyri roky alebo prísnejší trest; 

• „štruktúrovaná  skupina”  je  skupina,  ktorá  bola  vytvorená  nie  náhodne  na  účel 
bezprostredného  spáchania  trestného  činu  a  v  ktorej  nemusia  byť  formálne 
rozdelené  úlohy  jej  členov,  pokračovanie  členstva  alebo  vytvorená  rozvinutá 
štruktúra.“ 

 
    Vymedzenie  prvku  nadnárodnosti  sa  javí  byť  už  menej  sporné.  Jednak  preto,  že 
z predchádzajúcich definícií vyplýva, že autori automaticky zaradzujú medzinárodnosť resp. 
nadnárodnosť k základným definičným znakom organizovaného zločinu a po druhé preto, že 
tento  pojem  celkom  jasne  vymedzuje  článok  3  Dohovoru  OSN  proti  nadnárodnému 
organizovanému zločinu. Podľa tohto dokumentu má trestný čin nadnárodný charakter ak: 

• je spáchaný vo viac ako jednom štáte; 

• je spáchaný v jednom štáte, avšak podstatná časť jeho prípravy, plánovania, riadenia 
alebo kontroly sa uskutočnila v inom štáte; 

• je  spáchaný  v jednom  štáte,  avšak  so  zapojením organizovanej  zločineckej  skupiny, 
ktorá sa zapája do trestnej činnosti vo viac ako jednom štáte; alebo 

• je spáchaný v jednom štáte, avšak má podstatné vplyvy v inom štáte. 
 

Problémom,  ktorý  sa  nevyriešil  ani  prijatím  Dohovoru  OSN  proti  nadnárodnému 
organizovanému  zločinu  je  to,  že  stále  neexistuje  univerzálne  platná  definícia  pojmu 
„organizovaný zločin“. Dohovor totiž definuje  len pojmy „organizovaná zločinecká skupina“, 
„závažný  trestný  čin”  a  „štruktúrovaná  skupina”.  Tieto  definície  postačujú  iba  pre  cieľ 
Dohovoru, ktorým  je – posilniť spoluprácu v predchádzaní nadnárodnému organizovanému 
zločinu, v boji proti nemu a v ochrane jeho obetí. (Miklík 2001)  

V súvislosti  s organizovaným  zločinom  a terorizmom  sa  objavuje  otázka  či  je 
terorizmus  jednou  z foriem organizovaného  zločinu. Odpoveď  spočíva v motivácii a cieľoch 
ich  konania.  Zatiaľ  čo  u organizovaného  zločinu  je  cieľom  (a  jedným  zo  základných 
definičných  znakov)  finančný  resp.  iný materiálny  zisk,  u terorizmu  je  hlavnou motiváciou 
konania  (a  takisto  základným  definičným  znakom)  zmena  politického  smerovania 
prostredníctvom nátlaku na verejné autority.  Podľa Musila sú výnimočne zločinecké skupiny 
motivované  aj  ideologicky  –  napr.  teroristické  organizácie.  (Musil,  1993)  Podľa  tohto 
chápania  je  do  organizovaného  zločinu  možné  zahrnúť  skupiny,  ktorých  činnosť  je 
motivovaná  ideologicky  resp.  politicky,  avšak  za  predpokladu,  že  ich  aktivity  smerujú  aj 
k získaniu financií. 
   Rada  Európy  definuje  organizovaný  zločin  a terorizmus  ako  dva  a  priori  odlišné 
koncepty. Organizovaný  zločin  je  primárne  orientovaný  na  finančný  a iný materiálny  zisk, 
zatiaľ  čo  terorizmus vykonáva akékoľvek násilie s cieľom zmeniť právny a ústavný poriadok 
a vykonať  nátlak  na  politických  aktérov.  Väčšina  kriminálnych  skupín  a sietí  v Európe  sa 
angažujú  v podvodoch  a iných  druhoch  ekonomickej  trestnej  činnosti,  v produkcii 
a obchodovaní  s drogami,  prevádzačstve  a obchodovaní  s ľuďmi,  avšak  nie  v teroristických 
aktivitách.  Existujú  však  niektoré  podobnosti  a spojitosť  medzi  organizovaným  zločinom 
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a terorizmom,  čo  sa  prejavuje  najmä  financovaním  terorizmu  príjmami  z organizovaného 
zločinu. Spomínaná podobnosť a odlišnosť sa prejavuje nasledovne:39 

Podobnosti  spočívajú  v tom,  že  oba  (organizovaný  zločin  aj  terorizmus)  konajú  na 
medzinárodnej  úrovni,  organizujú  sa  vo  forme  sieťových  a  bunkových  štruktúr,  využívajú 
výhody  komunít  vo  forme  diaspór  a v neposlednom  rade  potrebujú  bezpečné  útočisko 
a utajenie  finančných  tokov.  Prepojení  medzi  organizovaným  zločinom  a terorizmom 
môžeme  nájsť  viacero.  Prvou  je  priama  interakcia  medzi  organizovaným  zločinom 
a teroristickými  skupinami  a sieťami:  oba  niekedy  spolupracujú  napr.  pri  sprostredkovaní 
zbraní  a iného  vybavenia,  alebo  za  účelom  vzájomnej  ochrany  svojich  operácií  (najlepším 
príkladom  sú  aktivity  FARC  v  Kolumbii,  ktorá  chráni  kokaínový  obchod  kartelov  z Calí 
a Medellinu).  (Adašková,  2010)  Organizované  zločinecké  a teroristické  skupiny  si  môžu 
takisto  vymieňať  skúsenosti  napr.  pri  pobytoch  vo  väzení.  Individuálni  zločinci  sa  môžu 
pripojiť  k teroristickým  skupinám,  takisto  prechádzať  počas  „kariéry“ medzi  teroristickými 
skupinami a skupinami organizovaného zločinu (prípad IRA). 

Aj keď je cieľom skupín organizovaného zločinu získanie profitu a cieľom teroristov je 
propaganda a vplyv na politické rozhodovanie prostredníctvom násilia, nesmie sa opomenúť 
fakt,  že  aj od organizovaných  zločineckých  skupín možno  očakávať použitie násilia  a teror 
v prípade,  že  sú ohrozené  verejnými  autoritami.40Teroristi  využívajúci organizovaný  zločin: 
keďže  terorizmus  vyžaduje  neustále  financovanie  únosy  a branie  rukojemníkov  často 
teroristom  slúži  na  dosiahnutie  dvojakého  cieľa  –  vyvolanie  teroru  a získanie  financií. 
Teroristické skupiny využívajú takisto vyberanie výpalného, vydieranie, podvody,  falšovanie 
peňazí a ďalšie aktivity na zabezpečenie financovania svojich útokov, ale aj celej teroristickej 
infraštruktúry. Teroristické skupiny a siete meniace sa na skupiny organizovaného zločinu  ‐ 
začínajú síce s politickou agendou, ale postupom času môžu byť kriminálne obchodné záujmy 
uprednostnené  pred  politickými  cieľmi  a zaradené  tak  skôr  do  sféry  organizovaného 
zločinu.41  

Pojem  „organizovaný  zločin“  je  taktiež  potrebné  odlíšiť  od  pojmu  „skupinová 
kriminalita“. Základný  rozdiel  spočíva v tom,  že  štruktúra organizovanej  skupiny  je stabilná 
a jej činnosť dlhodobá resp. na neurčitú dobu. Skupinová kriminalita teda nemusí byť vopred 
organizovaná  ako  o tom môžu  svedčiť  prípady,  ktoré  registruje  prax,  kedy  sa  k páchaniu 
trestnej činnosti sprvu páchanej jednou osobou ďalší páchatelia. (Valhora, 2007, s.7 ‐11)  

Priniesť čo najvýstižnejšiu a všeobecne aplikovateľnú definíciu OZ sa snažia aj odborníci z 
kriminologickej, justičnej i politologickej oblasti.  

Jeden z najkomplexnejších prístupov k hľadaniu nosnej definície organizovaného zločinu 
predstavili Američania Frank Hagan a James Finckenauer (Šmíd 2008, s. 279). Obidvaja autori 
skúmali definície  ich predchodcov  a  zamýšľajú  sa nad podstatou OZ  a  tým,  čo ho  vlastne 
charakterizuje.  Finckenauer  nadväzuje  na  skoršie  práce  Franka Hagana  a Michaela Maltza 
a vyvodzuje vlastné závery,  čo vlastne OZ  je a čo organizované skupiny sú, pričom definuje 
ich základné prvky: 

• absencia  ideológie u organizovaného zločinu ‐  jeho  jediným záujmom  je vynulovanie 
vlády prostredníctvom úplatkov a korupcie (Finckenauer 2005, s. 65). Tým sa zásadne 
odlišuje napríklad od terorizmu, ktorý nemôže byť s OZ stotožnený,  je to pojem  inej 

                                                            
39http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Combating_economic_crime/8_Organised_crime/Documents/R
eport2005E.pdf, s. 21, (27. 12.  2006) 
40 Najznámejšími  prípadmi  sú  bombový  atentát  na  sudcu Giovanniho  Falcone  v roku  1992  v Taliansku;  vražda  srbského 
premiéra Zorana Djindjica ako aj vraždy politikov a podnikateľov v Ruskej federácii v 90‐tych rokoch. 
41 Napr. čínske Triády, organizácia KMT v Barme, Cosa Nostra v Taliansku 
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kvality, pretože v jeho rámci nejde o čo najefektívnejšie hromadenie zisku z ilegálnej 
činnosti, ale o šírenie zastrašujúceho posolstva42 (Mareš 2005, s. 24),  

• čo  sa  týka  štruktúry,  tak  v minulosti  prevládala  vertikálna  hierarchia  zločineckých 
štruktúr,  ktorá  je  ale  v súčasnosti  ojedinelá  a organizované  skupiny  sa  vyznačujú 
voľnejšou štruktúrou a bez prísnej hierarchie, ktorá však úplne neabsentuje,  

• kontinuita  znamená  pretrvanie  zločineckej  skupiny  bez  ohľadu  na  smrť,  alebo 
uväznenie významných osôb v organizácii. Finckenauer považuje element kontinuity 
za znak pravého organizovaného zločinu, 

• používanie násilia a hrozba jeho použitím, 
• obmedzené  členstvo,  ktoré  môže  byť  zúžené  na  príslušníkov  určitej  rasy,  etnika, 

príbuzenstva,  či  spoločného  kriminálneho  pozadia.  Exkluzivita  členstva  môže  byť 
vyjadrená špeciálnym prijímacím rituálom, nosením zvláštnych znakov a podobne,  

• hlavným cieľom organizovaného zločinu je hromadenie zisku, ktorý pochádza hlavne 
z  ilegálnej  činnosti.  Zločinci môžu  podnikať  aj  legálne,  touto  činnosťou  často  kryjú 
nelegálne  aktivity  alebo  sa  snažia  legalizovať  zisky  nadobudnuté  nezákonnými 
praktikami.  

• prenikanie do  legálneho podnikania môže, ale nemusí byť neoddeliteľnou  súčasťou 
organizovaného zločinu, 

• korupcia, zameraná najmä na neutralizáciu vplyvu štátnych inštitúcii alebo na získanie 
si ich priazne. (Finckenauer 2005, s. 64‐67). 

Za  základný  kameň  organizovaného  zločinu  považuje  Finckenauer  skupiny,  ktoré 
poníma ako sociálne siete. Väčšina sociálnych sietí nie  je kriminálnych, ale často môžu mať 
niečo spoločné. Hierarchia autority, deľba práce a kontinuita – ak má kriminálna sieť  tieto 
znaky hovoríme o kriminálnej skupine.  

Kriminálna  skupina  musí  dosahovať  menší  či  väčší  stupeň  nasledujúcich 
charakteristík:  kriminálna  sofistikovanosť,  štruktúra,  sebaidentifikácia  a  autorita  reputácie 
(Finckenauer 2005, s. 75‐76). Organizované skupiny považuje pre OZ za určujúce aj Hagan  , 
ktorý  OZ  definuje  ako  „pretrvávajúce  organizované  skupiny,  ktoré monopolizujú  ilegálne 
podnikanie  pomocou  násilia  alebo  jeho  hrozby  a  využívajú  korupciu  pre  zabezpečenie 
beztrestnosti svojich operácií“ (Hagan 2006, s. 133). 

Obidvaja  autori  odlišujú  pojmy  organizovaný  zločin  (ktorej  základným  kameňom  je 
organizovaná  skupina)  a  zločin,  ktorý  je  organizovaný  (Finckenauer  2005,  s.  76‐78, Hagan 
2006,s.  134‐135).  Nie  každý  organizovaný  zločin  je  páchaný  organizovanými  skupinami. 
Finckenauer uvádza príklad poisťovacieho podvodu  v USA,  v  ktorom bolo  vznesených 567 
obvinení.  Tejto  skupine  však  chýbala  stálosť,  nemala  reputáciu,  nepoužívala  násilie, 
nevyužívala  korupciu,  nesnažila  sa  dosiahnuť  monopol  nad  ilegálnymi  aktivitami.  Preto 
nesplinila  charakteristiku  pojmu  organizovaná  skupina  a  tým  ani  zaradenie  do  kategórie 
organizovaný zločin (Finckenauer 2005, s. 76‐77). 

 
 
 

 
 
 

                                                            
42 OZ sa môže uchýliť k teroristickým metódam v kontexte kriminálneho terorizmu a v takom prípade dochádza k prekrytiu 
oboch pojmov. Teroristi zase môžu činnosťou v OZ získavať prostriedky pre svoju činnosť (Mareš 2005: 24). 
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OTÁZKA VZŤAHU ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU A POLITICKÉHO PROSTREDIA –
POLITICAL CRIMINAL NEXUS (PCN) 

Tento koncept vzájomného vzťahu predstavil americký profesor Roy Godson. Ten sa 
zameriava na podmienky, príčiny a motiváciu aktérov k tomuto druhu spolupráce. Definuje 
dve skupiny, ktoré v tomto vzťahu figurujú – kriminálnici a politický establishment.  

Skupinu kriminálnikov (podsvetie) definuje ako osoby, ktoré sa nelegálnymi aktivitami 
živia,  i  keď môže  dochádzať  k  prekrývaniu  ich  legálnych  a  nelegálnych  aktivít.  Hlavným 
cieľom  je produkovanie  zisku. Najdôležitejší  zločinci  sú  súčasťou kriminálnych  skupín  resp. 
majú pokračujúce vzťahy s  inými zločincami, pričom  tieto skupiny majú horizontálnu alebo 
vertikálnu štruktúru (Godson 2003, s. 3). 

Druhou  skupinou  je  politický  establishment,  v  rámci  ktorého  Godson  rozlišuje 
niekoľko  kategórií  aktérov.  Prvou  kategóriou  sú  tzv.  držitelia  úradov  (office  holders)  v 
exekutíve,  legislatíve,  justícii.  Patrí  sem  bezpečnostná  byrokracia,  armáda,  tajné  a 
bezpečnostné služby, exekútori, prokurátori, sudcovia. Držiteľov úradu podporujú tzv. front 
men, kde patria stranícki predstavitelia, PR agentúry, účtovníci, biznismeni. Treťou skupinou 
je opozícia (legal opposition), ktorá sa strieda na oficiálnych pozíciách (Godson 2003, s. 3‐4). 

Na základe výskumu organizovaného zločinu vo viacerých krajinách sa Godson pokúsil 
zadefinovať  príčiny  a  podmienky  vzniku  politicko‐kriminálneho  vzťahu.  Prvou  príčinou  je 
motivácia  aktérov.  Na  jednej  strane  zločinci  potrebujú  krytie  a  beztrestnosť  pre  svoju 
činnosť, prípadne potrebujú získať informácie, ktoré môžu pomôcť neutralizovať oponentov 
alebo vytvárať ekonomický zisk (Godson 2003, s. 8‐9). Okrem toho je tu snaha získať rešpekt 
vyšších spoločenských tried, získať spoločenský status a byť akceptovaný aj v „normálnom“ 
svete  (Godson  2003,  s.  9).  U  politického  establishmentu  sa  pohnútky  môžu  líšiť. 
Najdôležitejšiu  rolu  zohrávajú  peniaze,  ktoré môžu  slúžiť  k  osobnému  prospechu  alebo  k 
financovaniu politickej činnosti. Druhým vážnym faktorom  je strach o svoj život alebo život 
rodinných príslušníkov. Godson ďalej definuje politické, sociálne a ekonomické faktory, ktoré 
napomáhajú  formovaniu a vývoju PCN. Politický  faktor spôsobuje, že tam, kde  je štát príliš 
unitárny  a  systém  nesúťaživý,  alebo  štát  a  jeho  byrokracia  je  príliš  silná  vo  vzťahu  ku 
spoločnosti,  tam  je  tendencia  rozvoja PCN. Naopak, druhý extrém, keď  je  štát príliš  slabý, 
taktiež  posilňuje  rozvoj  PCN  (Godson  2003,  s.  9‐10).  Ohrozenou  kategóriou  sú  štáty  v 
transformačnom procese, konkrétne postkomunistické štáty v období po skončení „Studenej 
vojny“.  (Kucharčík,  2009)  Ekonomické  a  politické  zmeny  vytvárajú  pochybnosti  v 
očakávaniach  aké  normy  a  správanie  je  akceptovateľné,  vytvára  sa  prostredie  naklonené 
spolupráci  bývalých  a  súčasných  oficiálnych  predstaviteľov  so  zločincami.  Transformácia 
inštitúcií  môže  spôsobiť,  že  moc  nie  je  dostatočne  uchopená  ani  starou  autoritatívnou 
vládou, ani novou demokratickou (Godson 2003, s. 11). 

Štáty  na  celom  svete  čelia  neustále  rôznym  hrozbám  a  organizovaný  zločin  je 
rozhodne  jednou z tých najvýznamnejších. Nevyhýba sa ani rozvojovým štátom, ani štátom 
ktoré  majú  ekonomiku  na  vrchole,  alebo  na  vzostupe.  Organizovaný  zločin  sa  väčšinou 
neodohráva len na uzavretom území jedného štátu, naopak značný podiel má organizovaný 
zločin medzinárodný (v angličtine sa používa výraz Transnational Organized Crime). Inštitúcií, 
ale aj nástrojov ktorých cieľom a úlohou  je potlačiť organizovaný zločin,  je celá rada  jak na 
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národnej úrovni, tak aj na úrovni medzinárodných organizácií. Vyžadujú si však zlepšovanie 
nielen  v praktickej,  ale  aj  teoretickej  rovine  ako  sme  sa  snažili  ukázať  v našej  analýze 
zameranej na niektoré vybrané aspekty tejto aktuálnej témy. 
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KOMPONENTY OBRANNÉHO POTENCIÁLU ŠTÁTU V KONTEXTE 
REGIONÁLNYCH ASPEKTOV BEZPEČNOSTI 

Miroslav KELEMEN,  Vladimír BLAŽEK 

Resumé 
Monitoring of threats resources as a practical and theoretical activity is our important information resource for 
the preventive action solving focused on the protection of the state defence system´s vulnerability. 
 

ÚVOD 

  Pôsobenie  vojenských  ako  aj  nevojenských  ohrození  v pravidelných  ako  aj 
nepravidelných  intervaloch    s rôznou  intenzitou  s  negatívnym  vplyvom  na  obyvateľstvo 
a štátne  orgány  viedli  v procese  vývoja  spoločnosti  k postupnému  budovaniu  a kreovaniu 
adekvátnych  síl  a prostriedkov  krízového  manažmentu  verejnej  správy.    Na  ohrozenia 
spoločnosť  reagovala  aj  diferencovanou  tvorbou  a  zdokonaľovaním:  bezpečnostného 
potenciálu  štátu,  bezpečnostného  potenciálu  obrany  štátu,  prostriedkov  obrany  štátu 
a regiónov, ktoré sú vyjadrením snahy o historicky možnú odozvu na ohrozenia.  

 

KOMLEXNÉ VNÍMANIE PRÍPRAVY NA OBRANU 

V týchto súvislostiach je:  

• bezpečnostný  potenciál  štátu  súhrnom  kvalitatívnych  a kvantitatívnych  potenciálov 
štátnych  orgánov  a spoločenských  organizácií,  najmä  ozbrojených  síl,  ozbrojených 
zborov,  záchranných  zborov,  havarijných  služieb,  fyzických  a právnických  osôb, 
vlasteneckého  a demokratického  vedomia  občanov,  disponibilných  materiálnych  
a nemateriálnych prostriedkov a systém  ich využitia, vystupujúci ako miera spôsobilosti 
štátu čeliť vonkajšej ako aj vnútornej bezpečnostnej hrozbe v adekvátnom rozsahu, sile, 
čase a prostriedkami;  

• potenciál  obrany  štátu  a regiónu  je  súhrnom  kvalitatívnych  a kvantitatívnych 
potenciálov  subjektov  obrany  štátu  a regiónu  disponibilných  materiálnych 
a nemateriálnych prostriedkov   a systém  ich využitia, vystupujúci ako miera spôsobilosti 
štátu,  ako  aj  regiónu  čeliť  vonkajšej  vojenskej  a teroristickej  bezpečnostnej  hrozbe 
v adekvátnom rozsahu, sile, čase a prostriedkami;  

• prostriedky obrany štátu a regiónov tvorí aktívna zahraničná mierová politika, obranná 
diplomacia, nebojová a bojová činnosť Ozbrojených síl SR, komplex prípravných činností 
k zabezpečeniu  obrany,  obranné  plánovanie,  široká  ekonomická  a kultúrna  spolupráca 
s demokratickými  štátmi,  rastúca  prosperita  a ekonomická  úroveň  štátu  a regiónov, 
vysoký stupeň vnútornej demokracie a spoločensko‐politickej aktivity občanov.  

           Historická  skúsenosť,  ako  aj  teória  krízového  manažmentu,  potvrdila  význam 
rovnováhy  materiálnych  a nemateriálnych  komponentov  bezpečnostného  a obranného 
potenciálu  štátu  a regiónov.  Zámerné  a cieľavedomé  modelovanie  a  budovanie 
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bezpečnostného  potenciálu  štátu,  bezpečnostného  potenciálu  obrany  štátu  a regiónov 
a prostriedkov obrany štátu a regiónov ako reálne možnej a primeranej reakcie na vojenské 
a nevojenské  ohrozenia  odhaľuje  zložitosť  realizovaných  činností  v dejinnom  procese 
a poukazuje na mnohé veľmi zložité oblasti, medzi ktoré môžeme zaradiť:  

a) skvalitňovanie  a rozvoj nemateriálnych prostriedkov  krízového manažmentu  vo 
verejnej správe v oblasti obrany;  

b) materiálnu  základňu  krízového  manažmentu  verejnej  správy  zameranú  na 
plnenie úloh obrany;  

c) výstavbu a optimalizáciu výkonných prvkov  na plnenie úloh obrany. 
 

       Uvedené  skutočnosti potvrdzujú primárny  význam  systémovej a dlhodobej prípravy 
na  obranu,  to  znamená  realizovať  na  spojeneckej,  štátnej  ako  aj  regionálnej  úrovni 
komplexnú a kontinuálnu prípravu na obranu.  
 
PROCES KOMPLEXNEJ PRÍPRAVY NA OBRANU 

Komplexná príprava na obranu je podmienená stupňom pripravenosti ozbrojených síl 
na  vedenie  bojovej  činnosti  a plnenie  úloh  vymedzených  zákonmi  a medzinárodnými 
zmluvami  na  jednej  strane  a na  pripravenosti  štátu  zabezpečiť  potreby  ozbrojených  síl  na 
vedenie  bojovej  činnosti  a stanovených  úloh,  na  zabezpečenie  základných  potrieb 
obyvateľstva  a vlastných  funkcií  štátu  v období  hrozby  krízovej  situácie  ‐  vojnového  stavu 
a vojny, na strane druhej. 
      
Systémová  príprava  zabezpečenia  obrany  štátu  a regiónov  je  dlhodobý  proces,  ktorý  sa 
vykonáva najmä v nasledujúcich oblastiach: 

• Obranné plánovanie; 
• Výstavba a priebežná optimalizácia systému riadenia a realizácie úloh obrany, ako aj 

mobilizácie ozbrojených síl; 
• Príprava vo vojenskej oblasti, najmä ozbrojených síl (výstavba organizačných štruktúr 

a vyzbrojovanie zodpovedajúce plneniu plánovaných úloh); 
• Príprava  v  civilnej  (občianskej)  oblasti,  najmä  orgánov  štátnej  správy  a občianskej 

samosprávy,  občanov  (teoretická  príprava  a praktický  nácvik  /výcvik/  subjektov 
plniacich úlohy obrany ako aj mobilizácie); 

• Všestranné  zabezpečenie  v oblasti  logistiky  (príprava mobilizačných  zdrojov  vytvára 
podmienky  na  prípravu  hospodárstva,  ozbrojených  síl  a občanov  na  obranu  v čase 
mieru a v  období vojnového stavu a vojny); 

• Výcvik záloh na mobilizačné doplnenie ozbrojených síl; 
• Príprava  vojenskej  a civilnej  spolupráce  so  spojencami  a medzinárodnými 

organizáciami; 
• Kontrola pripravenosti. 
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ZÁVER 
Úspešnosť  činností  vlastných  ozbrojených  síl  a síl  spojencov  pri  obrane  štátu 

vojenskými  a  nevojenskými  prostriedkami  je  významne  podmienená  možnosťami  štátu 
pripraviť  a zabezpečiť  vhodné  podmienky  na  ich  činnosť.  Vyžaduje  od  orgánov  verejnej 
správy  vytvárať  predpoklady  a podmienky  na  plnenie  úloh  podpory  obrany,  realizovať 
prípravu  podpory  obrany  krízovým  manažmentom  na  jednotlivých  úrovniach,  ako  aj  na 
úrovni regiónov. 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1.   MIKOLAJ, J a i. Krízový manažment ako spoločenskovedný problém. Žilina : RVS –    

      vydavateľstvo FŠI ŽU v Žiline, 2000,  s. 19. ISBN 80‐88829‐54‐2. 

2.   BUZALKA, Ján. Krízový manažment vo verejnej správe. 1. vyd. Bratislava : Akadémia  

      PZ, 2008,  s. 218‐219. ISBN 978‐80‐8054‐451‐5. 

3.   VOLNER, Štefan. Nová teória bezpečnosti. 2. vydanie, Zvolen: Bratia Sabovci, s.r.o.,   

      2007, s. 87‐98. ISBN 978‐80‐89241‐12‐5. 

4.   JURČÁK, Vojtech a i. Organizácie medzinárodného krízového manažmentu. 1. vyd. L.  

      Mikuláš: AOS, 2009, 234 s. ISBN 978‐80‐8040‐387‐4. 

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

      a vojnového stavu. 

6.   BUZALKA, Ján, HIČKOVÁ, Eva. Analýza a monitoring zdrojov ohrozenia v civilnej  

      ochrane. Bratislava : Akadémia PZ, 2006, s. 11‐26, príloha č. 1. ISBN 80‐8054‐372‐0. 

7.   Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, § 27. 

8.   ŽÁK, Miroslav, BUČKA, Pavel. Modelovanie procesu analýzy a hodnotenia rizika. In:  

      Terminológia v taktike a operačnom umení [elektronický zdroj] vojensko‐odborný  

      seminár: 27. 4. 2010 L. Mikuláš : AOS, 2010, s. 190‐198. ISBN 978‐80‐8040‐396‐6. 

 
brig. gen. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. 
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 
Demänová 393 
031 06 Liptovský Mikuláš 6 
miroslav.kelemen@aos.sk 
 
doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, CSc. 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Sklabinská 1 
835 17 Bratislava 35 
vladimir.blazek@minv.sk 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    113 

BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY GLOBALIZÁCIE 
 

Stanislav KRIŽOVSKÝ, Marián MESÁROŠ∗ 
 
Abstract 
Globalisation  is  considering  the  economic  and  political  and  social  terms,  in  recent  years, mainly  because  of 
conflicts in Iraq, Afghanistan, in particular, especially because terrorism has reached global dimensions, in terms 
of  safety.  The  negative  phenomenon  accompanying  globalization  is  anarchism,  anti‐Semitism,  racism, 
xenophobia,  nationalism,  chauvinism,  illegal migration,  transnational  organized  crime,  terrorism,  as well  as 
favoritism, as a form of policy in some countries. 

Key  words:  globalization,  racism,  xenophobia,  nationalism,  chauvinism,  illegal  migration,  transnational 
organized crime, terrorism 

 

Globalizáciu,  ako  najdiskutovanejšiu  tému  v  súčasnosti,  je  potrebné  posudzovať 
z viacerých  aspektov.  Rozlišujeme    globalizáciu  z  ekonomického  a  politicko‐spoločenského 
hľadiska, v poslednom období, najmä v dôsledku vojnových konfliktov v Iraku, Afganistane, 
predovšetkým  najmä  v dôsledku  terorizmu,  ktorý  dosiahol  globálne  rozmery,  z hľadiska 
bezpečnostného. 

Globalizáciu  môžeme  charakterizovať  ako  marginalizáciu  národnostných, 
hospodárskych  a  rasových  individualít  jednotlivých  suverénnych  štátov  a  ich  vzájomné 
zbližovanie sa a spoločné smerovanie43.  

Po ekonomickej  stránke  je  tu  snaha o prebudenie a  rast ekonomiky u hospodársky 
slabších krajín a ich prispôsobenie svetovému štandardu, udávanému hospodársky silnými a 
rozvinutými  štátmi.  Po  spoločenskej  stránke  je  charakteristické  obmedzovanie 
protekcionárskych  snáh  jednotlivých  štátov,  ich  zbližovanie  a  snaha o  čo najintenzívnejšiu 
vzájomnú  spoluprácu.  Po  stránke  bezpečnosti  sa  vynakladá  značné  úsilie  o vytvorenie 
prostredia,  ktoré  je  vhodné pre  rozvoj  spolupráce.  Za  tým účelom    sa prijímajú opatrenia 
rôzneho  charakteru,  od  kontroly  zbrojenia  –  pred  ratifikáciou  je  nová  zmluva medzi USA 
a Ruskom  o znížení  počtu    jadrových  zbraní,  snaha  o zastavenie  jadrového  programu 
Severnej  Kórei,  Iránu,  humanitárne  vojenské  akcie  na  ukončenie  vojnových  konfliktov 
v Afrike, Ázii, protiteroristické akcie prakticky na všetkých obývaných kontinentoch  

Globalizácia  znamená  veľmi  intenzívny  rozvoj  komunikácií,  vzájomného  prepájania 
doteraz oddelených častí sveta, ako aj rapídny rozvoj informačných technológií a ich masovú 
dostupnosť. (Kelemen, 2006).  Je to proces, ktorého cieľom je zasiahnuť všetky časti sveta a 
vo všetkých štátoch vytvoriť rovnaké podmienky, prispôsobiť kompletne celý právny systém 
štandardu krajín s rozvinutým demokratickým systémom. V konečnom dôsledku sa majú vo 
všetkých  krajinách  vytvoriť  rovnaké  podmienky  pre  život,  s  dôrazom  na  demokratický 
politický  systém  a  na  dodržiavanie  ľudských  práv.  Vo  všetkých  krajinách  ovplyvnených 
globalizáciou  vystupujú v zásade rovnaké spoločenské trendy a postupne zanikajú odlišnosti, 
ktoré sú týmto krajinám vlastné. Vytvára sa tak akási „globálna kultúra“, ktorá sa prejavuje 
ako kultúra konzumnej  spoločnosti. Vo väčšine  štátov potom na  jej úkor  zanikajú  tradičné 
hodnoty. To  je príčinou vzniku mnohých problémov  s odporom voči akémukoľvek prejavu 

                                                            
∗ JUDr. Stanislav Križovský, PhD.; Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, 
CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 
43 Weiss P.: Slovenské záujmy v novom prostredí, www. euroactiv. Sk 2004 
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globalizácie,  či  už  ekonomickej  alebo  spoločenskej.  Významnú  úlohu  pri  spoločensko‐
politickej globalizácii zohrávajú médiá a informačné technológie.  

V posledných  rokoch  sa  rapídne urýchlil  ich  rozvoj a ešte viac  sa  tým posilnil vplyv 
médií ako šíriteľov informácií. V globálnej spoločnosti sa  informácia, jej dostupnosť a miera 
objektivity stáva jednou z najdôležitejších vecí pri presadzovaní politických záujmov. Často sa 
stáva, že sa mediálna kultúra spája s kultúrou konzumnou a býva bez rozdielov považovaná 
za  jeden  z  nástrojov  globalizácie.  Proti  tejto  tendencii  k  rovnakosti,  univerzalizmu  a 
medzinárodnosti sa presadzuje odpor proti uniformite, túžba presadiť jedinečnosť národnej 
kultúry a jazyka, odmietanie cudzích vzorov. Tieto trendy nie sú protirečivé, ale sú navzájom 
hlboko  späté.  Čím väčšmi  sa  životný  štýl  zjednocuje,  tým  tvrdšie  sa  ľudia pridŕžajú  starých 
hodnôt ako je náboženstvo, kultúra a dejiny.  

Tak, ako sa čím ďalej tým silnejšie prejavuje globalizácia, tým viac  je vidieť aj odpor 
voči nej a tým silnejšie sú hlasy rôznych kritikov, volajúcich po náprave. Odpor a nesúhlas s 
globalizáciou prichádza z mnohých strán a má viacero dôvodov, či už opodstatnených alebo 
čisto  iluzórnych. Odporcovia globalizácie sa delia na viacero hlavných smerov, z ktorých sa 
potom oddeľujú rôzne menšie skupiny.  

Prvý  z  hlavných  smerov  odporu  voči  globalizácii  predstavuje  extrémistická  ľavica. 
Rozdeľuje sa na viacero rôznych druhov, zo známejších napr.: sociálni, revoluční anarchisti, 
radikálni  socialisti, komunisti, atď. Títo  ľavicoví extrémisti  sa organizujú  zväčša do  rôznych 
hnutí, organizácií (legálnych  i nelegálnych), občianskych združení, prípadne strán. Prejavujú 
sa hlavne politickou a agitačnou  činnosťou, charakteristické  je organizovanie demonštrácií. 
Tieto  prejavy  bývajú  väčšinou  nenásilné,  avšak  pri  významnejších  udalostiach  často 
prerastajú do rozsiahlych násilností a konfliktov s poriadkovými zložkami. Vtedy sa prejavuje 
aj militantná zložka týchto extrémistických organizácií, ku ktorej sa ale žiadna z nich nehlási.  
Druhou skupinou odporcov sú ekologisti. Názory v rámci tohto smeru sa už ďalej nerozlišujú 
a preto sú títo odporcovia globalizácie delia len do niekoľko málo hnutí a organizácií, ktoré sú 
takmer všetky legálne. Prejavujú sa tiež väčšinou nenásilne pomocou demonštrácií, no veľmi 
časté sú tiež rôzne nátlakové akcie a blokády. Predmetom  ich kritiky sú najmä organizácie, 
spájajúce  sa  s  globalizáciou  (predovšetkým  Svetová  banka),  ktorých  niektoré  projekty  na 
pomoc  rozvojovým  štátom mali  veľmi  nepriaznivý  vplyv  na  životné  prostredie  a  spôsobili 
ekologické katastrofy. Kritizujú taktiež neohľaduplnosť kompetentných vplyvných ľudí s akou 
sa ženú za ziskom aj napriek nenapraviteľnej devastácii životného prostredia. Poniektoré ich 
protesty sa môžu zdať prehnané alebo bezúčelné, avšak veľká väčšina  javov ktoré kritizujú 
má svoje opodstatnenie. Pre celkový proces globalizácie sú preto ekologisti skôr prínosnou 
kritikou ako odporcami a ich varovania by sa nemali brať na ľahkú váhu.  
Treťou  pomerne  rozsiahlou  skupinou  odporcov  je  krajná  až  extrémistická  pravica.  Takisto 
ako  ľavica  sa  aj  pravicoví  odporcovia  globalizácie  rozdeľujú  na  niekoľko  skupín.  Sú  nimi 
nacionalisti, nacionálni šovinisti, neonacisti, alebo ťažko zadefinovateľní pravicoví extrémisti. 
Umiernenejšia  časť  tohto politického  spektra  je organizovaná do  strán,  alebo občianskych 
združení (vo väčšine legálnych, alebo pololegálnych).  

Radikálnejšie  krídla,  kam  patria  hlavne  neonacisti  a  ďalšie  rôzne  typy  pravicových 
extrémistov  sa  organizujú  do  nelegálnych  militantných  a  politických  hnutí  a  organizácií. 
Náplňou väčšiny z nich je výroba alebo distribúcia propagačných, informačných a agitačných 
materiálov,  prípadne  organizácia  rôznych  akcií  a  pod.  Činnosť  niektorých  ja  však 
špecifikovaná čisto na násilné prejavy vo forme teroristických útokov alebo prenasledovania 
určitých  skupín,  označených  ako  nepriateľské.  Prejavy  týchto  však  v  nie  sú  veľmi  časté. 
Ideológiou  nacionálnych  šovinistov  je  v  podstate  nenávisť  k  iným  (všetkým  ostatným) 
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národom  a  etnikám,  tým  pádom  popierajú  a  odsudzujú  akúkoľvek  globalizáciu, 
medzinárodné priateľstvo a  spoluprácu. Pre  toto presvedčenie neudávajú prakticky  žiaden 
logický dôvod a preto  sa  javí byť ako  značne  iracionálne a umelé. Nacionalisti, v dnešnom 
ponímaní  a  neonacisti  majú  v  otázkach  odporu  proti  globalizácii  prakticky  názor  skoro 
rovnaký. Globalizáciu považujú za snahu určitých „vyšších kruhov“ o svetovládu a porazenie 
suverénnych  a  silných  národných  štátov.  Pod  pojmom  „vyššie  kruhy“  rozumejú 
najvýznamnejších  svetových  finančníkov  a  najvplyvnejších  politikov,  z  ktorých  mnohí  sú 
židovského  pôvodu,  čiže  svetové  „židovstvo  –  sionizmus“  ,  slúžiace  záujmom  vytýčeným 
svojím  náboženstvom. Mnoho  ďalších  politikov,  alebo  vplyvných  ľudí,  ktorí  nie  sú  priamo 
Židmi  označujú  ako  „slobodomurárov“,  alebo  prisluhovačov. Globalizáciu  a medzinárodnú 
integráciu,  v  dnešnom  slova  zmysle  odmietajú  pretože  v  nej  vidia  oslabenie  národných 
štátov, a  s  tým  súčasný  zánik  tradičných hodnôt a národných princípov, ktoré považujú  za 
najdôležitejšie. Charakteristické tiež je odpor a často nenávisť k prisťahovalcom, lebo v nich 
taktiež vidia hrozbu oslabenia národnej idey na úkor idey kozmopolitizmu a multikultúrnosti. 
Niektoré  z  problémov  na  ktoré  títo  odporcovia  globalizácie  poukazujú,  majú  svoje 
opodstatnenie a preto sa  ich  ideológia nedá označiť ako  čisto záporná alebo kladná. Čo sa 
týka  východísk  sa  tu  názory  jednotlivých  podskupín  veľmi  rôznia  a  spektrum  ponúkaných 
východísk siaha od umiernených čiastočných reforiem až po radikálne revolučné kroky. 

K  negatívnym  sprievodným  javom  globalizácie  patrí  anarchizmus,  antisemitizmus, 
rasizmus,  xenofóbia,  nacionalizmus,  šovinizmus,  nelegálna  migrácia,  medzinárodný 
organizovaný zločin, terorizmus, ale aj protekcionárstvo, ako forma politiky niektorých krajín. 

Anarchizmus  predstavuje  v súčasnosti  široké  spektrum  názorových  prúdov,  kde  sa  vedľa 
základných  typov  anarchizmu  objavili  aj  nové  skupiny  spojujúce  anarchistickú  teóriu 
s feminizmom  a enviromentalizmom.  44  Ide  o hnutie,  ktoré  zdôrazňuje  úplnú  slobodu 
jednotlivca a úplné uplatňovanie slobodnej vôle.  Z tohto dôvodu stúpenci odmietajú  všetko, 
čo bráni slobode (autoritu, disciplínu, poriadok a povinnosti). 

Antisemitizmus je vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom. Verbálne a 
fyzické  prejavy  antisemitizmu  sú  namierené  proti  židovským  alebo  nežidovským  jedincom 
alebo  ich  majetku,  proti  inštitúciám  židovskej  komunity  a  náboženským  ustanovizniam 
(definíciu  používa    ODIHR  (Úrad  pre  demokratické  inštitúcie  a ľudské  práva)  a  Európska 
agentúra  pre  základné  práva  spolu  s  židovskými  mimovládnymi  organizáciami 
a akademikmi).   

Rasizmus  je nedemokratická, diskriminačná  teória, hlásajúca nerovnocennosť  ľudských  rás 
Rasisti definujú rasu ako skupinu ľudí so spoločným pôvodom.  

Xenofóbia  znamená  strach  z cudzincov.  Xenofóbia  je  základom  sociálnej  nenávisti, 
vyjadrenej  formou  antisemitizmu,  nacionalizmu,  šovinizmu,  fašizmu  a rasizmu  a so  svojimi 
prejavmi stojí v pozadí problémov menšín s prenasledovaním, napádaním a útokmi na nich.  

Nacionalizmus  je  názorové  hnutie  s  pronárodnou  politikou,  ktorá  má  v  prvom  rade 
reprezentovať záujmy národa ako celku. Program nacionalistických alebo národných strán je 
väčšinou  postavený  na  obrane  a  zachovávaní  tradičných  hodnôt,  predstavovaných 
najčastejšie  náboženstvom  alebo  kultúrou.  Nacionalistické  strany  predstavujú  väčšinou 
konzervatívnu  pravicovú  politiku. Nacionalistická  ideológia má  v  niektorých  častiach  sveta 
hlboké historické zakorenenie.  

                                                            
44 Charvát, J.:  Současný politický extrémizmus a radikalizmus, Portál 2007. 
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Šovinizmus alebo aj nacionálny šovinizmus  je názorové hnutie, ktorého politikou a  ideou  je 
šírenie  všestrannej  nenávisti  a  nevraživosti  voči  iným  národom  a  etnickým  skupinám. 
Vyzdvihovanie vlastného národa a jeho považovanie za nadradený nad ostatnými. Je pritom 
veľmi obvyklé  ignorovanie  základných,  skutočných  faktov a neprijímanie kritiky  zvonka ani 
zvnútra.  Tento  názorový  postoj  neuznáva  jedinca  a  jeho  postoj  za  dôležitý,  podstatný  je 
celkový  (záporný)  obraz  o  nepriateľskom  národe  alebo  etniku,  ktorý  väčšinou  pramení  z 
historických skúseností a tým pádom práve z názoru na niekoľkých ľudí.  

Terorizmus je označovaný ako metóda vzbudzovania strachu prostredníctvom opakovaných 
násilných aktov, vykonávaných tajným alebo skrytým spôsobom –  jednotlivcami, skupinami 
či štátnymi orgánmi – z  kriminálnych, ideových, sociálnych a najmä politických dôvodov. 

Protekcionárstvo je politický smer, ktorého cieľom je ochrana štátu pred vonkajšími vplyvmi 
a  dianím.  Vyskytuje  sa  najskôr  pri  národných  štátoch,  kde  si  kladie  za  úlohu  udržanie 
jednotného národného charakteru daného štátu. Protekcionárske snahy sa taktiež vyskytujú 
u  priemyselne  veľmi  vyspelých  štátov,  bohatých  na  nerastné  suroviny.  Tento  smer  sa  dá 
nazvať  ako  „hospodársky  protekcionizmus“,  kedy  hospodársky  vyspelý  štát  sa  nechce 
podieľať  na  dohodách  s  inými  štátmi,  ktoré  by  ho  znevýhodňovali    na  úkor  ich 
hospodárskeho  rastu.  Tiež  je  možné  definovať  politický,  kultúrny  alebo  náboženský 
protekcionizmus.  To  znamená,  že  štátna moc  (väčšinou  nacionalistická  –  pronárodná)  sa 
snaží  za  každú  cenu uchrániť  tradičné hodnoty  a  zamedziť  vplyvu  iných  kultúr,  atď.  To  sa 
pokúša dosiahnuť vydávaním rôznych zákonov na obmedzenie cudzieho vplyvu.  

Migrácia,  chudoba,  nezamestnanosť  sú  spoločenské  javy,  ktoré  spolu  veľmi  úzko  súvisia 
s procesmi  globalizácie. Nezamestnanosť  plodí  chudobu  a tá  je  hlavnou  príčinou migrácie 
ľudí do oblastí, kde očakávajú splnenie svojich nádejí na  lepší život. Všetky  tieto  javy majú  
rôzne  dimenzie.  Medzinárodnú  dimenziu  (globálnu  dimenziu),  vnútroštátnu  dimenziu, 
sociálnu  (societárnu) dimenziu, ekonomickú dimenziu, kvalitatívnu dimenziu, bezpečnostnú 
dimenziu. 

Medzinárodná  (globálna)  dimenzia  súvisí  s migračnými  vlnami  obyvateľov 
chudobných  krajín  Ázie,  Afriky,  Južnej  Ameriky  do  bohatších  severských  krajín  Severnej 
Ameriky a najmä Európy. Migrácia sa uskutočňuje vo formách  legálnej ale najmä nelegálnej 
migrácie. Migrácia má svoje kladné aj záporné stránky. V súvislosti s „vymieraním“ Európy, 
vrátane  Slovenska  je  tu  potreba  obnovy  obyvateľstva  pre  potreby  tvorby  zdrojov. 
Predpokladom  tvorby  zdrojov  je  ale  kvalifikovaná  pracovná  sila.  Žiaľ,  najmä  v prípade 
nelegálnej migrácie sa jedná o ľudí, ktorí nie sú pripravení vykonávať kvalifikovanú  prácu.  

S nelegálnou migráciou sú späté ohrozenia bezpečnosti osôb ako napr. obchodovanie 
s ľuďmi,  ktoré  predstavujú  osobitnú  kategóriu  mravnostnej  kriminality.  Veľké  pohyby 
obyvateľstva    v  posledných  rokoch  dramaticky  vzrástli  v  dôsledku  chudoby,  ekonomickej 
nestability  a  politických  konfliktov.  Obchodovanie  s ľuďmi  je  predmetom  celosvetového 
záujmu, najmä pokiaľ  ide o obchodovanie so ženami a deťmi.  Ide o závažnú  formu  trestnej 
činnosti porušujúcu ľudské práva, významným spôsobom zasahujúcu do ľudskej dôstojnosti, 
ktorá presahuje hranice  štátu. Nadnárodné  zločinecké a organizované  skupiny  sa uchyľujú 
k stále  dokonalejším  technikám  prinášajúcim  obrovské  finančné  zisky.  S  obchodovaním  s 
ľuďmi  úzko  súvisí  používanie  nelegálnych  prostriedkov  ako  sú  hrozby  alebo  použitie  sily 
alebo  iných  foriem  donucovania,  zneužívanie,  podvod,  klamanie,  zneužívanie moci  alebo 
stavu  núdze.  Obchodovanie  s  ľuďmi  obsahuje  získavanie,  prepravu,  ukrývanie  alebo 
prijímanie ľudí za účelom ich zneužívania. 
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Zneužívanie zahŕňa:  

‐ nútenie ľudí do prostitúcie alebo inej formy sexuálneho zneužívania, 
‐ nútenú prácu alebo služby, 
‐ otroctvo alebo stav podobného otroctvu.  

Obete bývajú  lákané  falošnými  sľubmi alebo donútené  fyzicky. Používajú  sa pritom 
manipulácia, nátlak, podvodu, zastrašovanie, použitie fyzického násilia.  
Ľudia, ktorí sú predmetom obchodu, pochádzajú zvyčajne z chudobnejších oblastí sveta, kde 
sú obmedzené možnosti. Zgrupujú sa z najzraniteľnejších skupín spoločnosti ako sú deti na 
úteku, utečenci, alebo iní ľudia bez domova.  

Najpočetnejšou  skupinou mravnostných  trestných  činov  sú  trestné  činy  sexuálneho 
zneužívania.  V mnohých  prípadoch  ide  o  sexuálne  zneužívanie  v závislosti.  Táto  závažná 
trestná  činnosť má  latentný  charakter,  pretože  poškodení  a svedkovia  zo  strachu  nemajú 
záujem spolupracovať s políciou a páchanie trestnej činnosti neoznamujú.  

Násiliu  a  neistote  venuje  významnú  pozornosť  aj  Rada  Európy    a to  prijímaním 
legislatívnych  opatrení  zameraných  na  ochranu  práv  jednotlivca,  prevenciu,  sociálne 
programy, vzdelávanie a podobne.  

Medzinárodná organizácia práce odhaduje počet obetí obchodovania s ľuďmi na 2,45 
milióna. Presný počet osôb, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi je však veľmi ťažké 
presne  určiť,  štatistiky  sú  veľmi  nepresné.  Obchodovanie  s ľuďmi  predstavuje  v Európe 
závažný problém a počet ľudí, ktorí sa stanú obeťami obchodovania, každým rokom narastá.   

Osobitnou  formou  je  však  aj  násilie  a  neistota  spojené  s  extrémnou  chudobou  a 
sociálnym  vylúčením. Problémom,  ktorý  súvisí  s násilím  a jeho prejavmi na  verejnosti  a  je 
o to  nebezpečnejší,  že  môže  vyústiť  do  tzv.  „davovej  psychózy“,    sú  násilnosti  spojené 
s hromadným narúšaním verejné ho poriadku, podpaľovaním vozidiel a rozbíjaním výkladov.  
V poslednej  dobe  v dôsledku  privatizácie  i vplyvom  vysokej  nezamestnanosti  vznikli medzi 
jednotlivými vrstvami obyvateľstva sociálne a ekonomické disproporcie. Na  jednej strane sa 
rozrastá vrstva obyvateľstva žijúca na hranici biedy, na druhej vzniká malá, rýchle a často aj 
nezákonným  spôsobom  bohatnúca  vrstva.  Intolerancia  medzi  spoločenskými  vrstvami 
narastá.  Rastie  kriminalita  –  výpalníctvo,  podvody,  vandalizmus,  korupcia  a  organizované 
podsvetie gangov.  

Všetky  pozitívne  i  negatívne  dôsledky  vývoja  Slovenska  a formovanie  sociálne 
diferencovaného  obyvateľstva  sa  odrážajú  v dnešnej  slovenskej  spoločnosti,  v jej 
spoločenskom vedomí, morálke a v pôsobení jej inštitúcií. Tieto skutočnosti môžu do značnej 
miery ovplyvniť postoje našej verejnosti k organizovanému zločinu, ovplyvniť jeho vývoj a boj 
proti nemu v našom slovenskom prostredí45.  

V súvislosti  s migráciou  cudzincov    na  územie  Slovenskej  republiky,  na  vynára  aj 
problematika terorizmu a s ním súvisiace riziká teroristických útokov. 

 
Základné charakteristické znaky, ktoré sú spojené s právom na život, sloboda, osobná 

bezpečnosť, právo opustiť svoju krajinu a vrátiť sa do nej , alebo právo na azyl, sú zakotvené 
v právnych normách. Tieto práva, sa priznávajú všetkým osobám, bez ohľadu na národnosť, 
príslušnosť k etnickej skupine, sociálny pôvod, rasu,  jazyk, pohlavie, náboženské a   politické 
presvedčenie. Vo väčšine štátov vo všeobecnosti sa rovnaký prístup v tejto oblasti uplatňuje 
aj  k cudzincom  a azylantom.    Týmto  sa  prezentuje  nielen  akceptovanie  medzinárodných 

                                                            
45 Nečas, Sopóci, Bučka: Integrated approach to Security Sector Reform, In Review of the Air Force Academy 2(17)2010, s. 
95‐102 
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dokumentov  akými  sú Všeobecná deklarácia  ľudských práv, prijatá Valným  zhromaždením 
OSN v roku 1948,  Charta pre novú Európu, ktorá bola podpísaná na záver konferencie KBSE 
v Paríži v roku 1990 a v neposlednom  rade aj schopnosť prispôsobovať sa  trendom v  rámci 
Európskej  únie.  S touto  súvislosťou  je  potrebné  venovať  veľkú  a osobitnú  pozornosť  aj 
uplatňovaniu požiadaviek uvedených v Dohovore o odstraňovaní všetkých foriem násilia voči 
ženám  a v  ďalších  dokumentoch  prijatých  IV.  Svetovou  konferenciu  o ženách  v Pekingu, 
zaoberajúcou  sa  rovnosťou  žien  a mužov  a dokumentu  z   kodanského  zasadnutia 
Konferencie o ľudskej dimenzii, prezentujúceho požiadavky súvisiace s ochranou a rozvojom 
ľudských práv a základných slobôd.     
 

Riešenie  problému  ilegálnej  imigrácie  je  považované  za  prioritou  v rámci  celej 
Európskej únie. Opatrenia prijímané Európskou úniou a jej  členskými  štátmi proti  ilegálnej 
imigrácii  vychádzajú  zo  skutočnosti,  že  nekontrolovateľná  imigrácia  osôb  z tretích  krajín 
ohrozuje  stabilitu  politického,  ekonomického  aj  demokratického  systému.  Toto 
konštatovanie je podopreté zovšeobecneniami, ku ktorým dospeli orgány Európskej únie: 
- Začína  sa  prejavovať  nedostatočná  integrácia  imigrantov,  pri  ich  vysokom  počte 
pôvodná domáca populácia nie je schopná ich absorbovať. 
- Dôsledkom  je  vytváranie  izolovaných  inokultúrnych  spoločenstiev,  ktoré  si 
nevytvárajú pozitívny vzťah ku kultúre a zvykom pôvodného obyvateľstva. 
- Vznikajú  rôzne  druhy  napätí  medzi  pôvodným  obyvateľstvom  a novým  etnikom, 
vznikajú prejavy rasizmu – spočiatku len voči menšine, neskôr obojstranne. 
- Vytvára  sa  značná  ekonomická  záťaž  voči  systému  sociálneho  zabezpečenia,  čo 
vytvára tlaky na zmenu tohto tradičného systému. 
- V lokalitách,  kde minority  dosahujú  vysokú  početnosť,  dochádza  často  k odchodu 
investorov, čo vedie k hospodárskemu úpadku takýchto regiónov.46  

Za zdôrazňovaním problémov spojených s prijímaním imigrantov je strach. Občania sa 
boja  negatívneho  efektu,  ktorý  vraj majú  prisťahovalci  na  ekonomiku,  sociálny  systém  a 
vnútornú bezpečnosť. 

V  posledných  rokoch  sa  v  rámci  európskeho  programu  zvýšil  význam  integrácie 
imigrantov,  ktorí  žijú  a  pracujú  v  EÚ.  V  nadväznosti  na  požiadavku  zo  zasadnutia  Rady  v 
oblasti  spravodlivosti  a  vnútorných  záležitostí  v  roku  2002  na  vytvorenie  národných 
kontaktných miest pre  integráciu  schválila Európska  rada na  svojom  zasadnutí v  júni 2003 
príslušný mandát a vyzvala Komisiu, aby podávala výročné správy o migrácii a integrácii. Vo 
svojom oznámení o prisťahovalcoch, integrácii a zamestnanosti vymedzila Komisia holistický 
prístup  k  integrácii.47    V  novembri  2004  vyšlo  prvé  vydanie Handbook  on  Integration  for 
policy‐makers and practitioners (Príručky o integrácii politických činiteľov a pracovníkov). 
Haagsky  program  prijatý  na  zasadnutí  Európskej  rady  4.  až  5.  novembra  2004  zdôrazňuje 
potrebu lepšej koordinácie vnútroštátnych integračných politík a iniciatív EÚ v tejto oblasti. V 
programe sa ďalej uvádza, že základom budúcich iniciatív v EÚ by mal byť rámec založený na 
spoločných princípoch, ktorý sa opiera o jasné ciele a spôsoby hodnotenia48. 

                                                            
46  A.  THURZO:  Dopad  vstupu  Slovenskej  republiky  do  schengenského  priestoru  na  slovenských  občanov.  In:  Zborník 
Informačná kampaň o dopadoch Schengenu na  občanov SR a rizikách obchodovania s ľuďmi. 

47 KOM(2003) 336. 
48 Príloha I k Záverom predsedníctva, Európska rada, 4.‐5. november 2004 
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Na  zasadnutí  Rady  v oblasti  spravodlivosti  a vnútorných  záležitostí    19.  novembra 
2004 sa prijali spoločné základné princípy, o ktoré sa má opierať koherentný európsky rámec 
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín:  

1.  „Integrácia  je  dynamický,  obojsmerný  proces  vzájomného  prispôsobovania  sa  všetkými 
prisťahovalcami a obyvateľmi členských štátov". 

2. „Integrácia znamená rešpektovanie základných hodnôt Európskej únie“. 

3. „Zamestnanosť  je kľúčová pre proces  integrácie a  je základom pre účasť prisťahovalcov, 
teda toho, čím môžu prisťahovalci prispieť hostiteľskej spoločnosti a pre zviditeľnenie takejto 
účasti“. 

4.  „Základná  znalosť  jazyka, histórie  a  inštitúcií hostiteľskej  spoločnosti  je nevyhnutná pre 
integráciu a umožniť prisťahovalcom túto základnú znalosť získať je predpokladom úspešnej 
integrácie“. 

5. „Úsilie v oblasti vzdelávania je kľúčové pre prípravu prisťahovalcov a hlavne ich potomkov 
na to, aby boli úspešnejší a aktívnejší členovia spoločnosti“. 

6. „Prístup prisťahovalcov k inštitúciám, ako aj k súkromným a verejným tovarom a službám 
na  báze  rovnosti  s  občanmi  hostiteľských  krajín  a  nediskriminačným  spôsobom  je 
nevyhnutným základom pre lepšiu integráciu“. 

7.  „Časté  kontakty  medzi  prisťahovalcami  a  občanmi  členských  štátov  tvoria  základný 
mechanizmus  pre  integráciu.  Spoločné  fóra,  medzikultúrny  dialóg,  vzdelávanie  o 
prisťahovalcoch a  ich kultúrach a zlepšovanie životných podmienok v mestských oblastiach 
podporujú interakciu medzi prisťahovalcami a občanmi členských štátov“. 

8. „Praktizovanie  rôznych kultúr a náboženstiev  je garantované Chartou  základných práv a 
musí sa chrániť, ak dané praktiky nie sú v  rozpore s nedotknuteľnými európskymi právami 
alebo vnútroštátnym právom". 

9.  „Účasť  prisťahovalcov  na  demokratickom  procese  a  tvorení  integračných  politík  a 
opatrení, najmä na miestnej úrovni, podporuje ich integráciu“. 

10.  „Zovšeobecňovanie  integračných politík  a opatrení  vo  všetkých príslušných politických 
portfóliách a úrovniach vlády a verejných služieb  je dôležité pri tvorbe a zavádzaní verejnej 
politiky“. 

11. „Stanovenie jasných cieľov,  indikátorov a hodnotiacich mechanizmov je potrebné na to, 
aby  sa  prispôsobila  politika,  vyhodnotil  pokrok  v  integrácii  a  zefektívnila  výmena 
informácií“49.  

 

K tomu,  aby    opatrenia  v rámci  integračného  procesu  boli  účinné,  je  nutné,  aby  boli 
proaktívne. Znamená to predovšetkým, aby boli na príslušnej regionálnej úrovni  spracované 
programy  integrácie,  do  realizácie  ktorých  budú  zapojení  sociálni  partneri  a organizácie, 

                                                            
49 Dokument Rady 14615/04 z 19. novembra 2004  
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vrátane  zástupcov  imigrantov.  K  základným  pilierom,  o ktoré  sa  opiera  proces  integrácie 
imigrantov, patria: 

1. znalosť jazyka hostiteľskej krajiny,  
2. prístup k zamestnaniu, 
3. zabezpečenie bývania, 
4. prístup k vzdelaniu, 
5. zamedzenie akejkoľvek formy diskriminácie, 
6. neustály  monitoring a analýza situácie, 
7. rozvoj a podpora pedagogiky spolužitia, 
8. občianska účasť imigrantov na verejnom živote, 
9. prispôsobenie sa verejných orgánov a služieb novej situácii.  

 

Z hľadiska  budúceho  vývoja  v oblasti  imigračných  tlakov  na  Európu  ťažiskovou 
oblasťou sa stáva Stredomorie. Na krajiny Južnej Európy sa neustále valia vlny imigrantov zo 
Severnej Afriky.  Je  potrebné  uvedomiť  si,  že  v údolí  rieky Níl,  v Sudáne,  Čade  sa neustále 
zvyšuje počet obyvateľstva, pričom zdroje na  ich obživu sa nezväčšujú, naopak, v dôsledku 
drancovania prírodného prostredia a neustálych vojnových konfliktov sa zmenšujú. Odhady 
hovoria,  že  v týchto  oblastiach  je  dnes  asi  350 miliónov  ľudí  žijúcich  v nedostatku.  Bude 
Európa  schopná  týchto  ľudí prijať a integrovať do  svojej  spoločnosti? Ak  sa  včas neprijmú  
účinné opatrenia a ak sa táto masa ľudí pohne smerom k Európe, bude to mať katastrofálne 
dôsledky. Je to veľmi významná bezpečnostná hrozba. 

Riešenie  súčasných  problémov  ľudstva  si  vyžaduje  nové  formy  spolupráce 
zainteresovaných  štátov,  vytvorenie  účinných  mechanizmov,  ktoré  budú  spolu  vytvárať 
reálne  sa  rozvíjajúci  efektívny  systém  vzťahov.  V súčasnosti  nielen  bezpečnostné,  ale  ani 
hospodárske záujmy nie je možné realizovať mimo toho systému vzťahov.  
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VPLYV IDEOLÓGIE NA DEFINOVANIE  
BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA 

 

Jana LASICOVÁ, Jaroslav UŠIAK 

Resumé 
Security  is often seen as a universal good, to move to the status PAX PLANETARIA. There are many  idealistic, 
utopian and pacifist models such security were considered possible and achievable through stabilizing gradually 
ethical, religious and human values. Historical development and existence of various security systems as part of 
an  international  regime  shows  that  security  is  not  only  ideal  is  to  construct  particular  positions  (the  state, 
nation, group,  class)  corresponding  to  subject  to  rules,  certain  relationships and  certain  type of  thinking. All 
three elements have a flexible nature and form of rationality, but also the virtuality of the security environment. 

 

ÚVOD 

Bezpečnosť  je  často  vnímaná  ako  univerzálne  dobro,  smerovanie  k stavu  PAX 
PLANETARIA.  Existujú  mnohé  idealistické,  utopické  a pacifistické  modely,  ktoré  takúto 
bezpečnosť považovali  za možnú a postupne dosiahnuteľnú prostredníctvom  stabilizovania 
etických,  náboženských  a humánnych  hodnôt.  Historický  vývoj  a existencia  rôznych 
bezpečnostných  systémov  ako  súčasti  medzinárodného  režimu  poukazuje  na  to,  že 
bezpečnosť nie je len ideál, je to najmä konštruovanie pozícií (štátu, národa, skupiny, triedy) 
zodpovedajúce  určitým  pravidlám,  určitým  vzťahom  a určitému  typu myslenia.  Všetky  tri 
prvky majú  flexibilnú  povahu  a formujú  racionalitu,  ale  aj  virtualitu  pojmu  bezpečnostné 
prostredie. 

Termín   bezpečnostné prostredie teda nemôžeme považovať za axiómu na ktorej sú 
budované  bezpečnostné  vzťahy,  formulované  hrozby  a riziko.  Je  to  jeden  z polysémických 
termínov, ktoré môžu mať rôzne charakteristiky. 

V súčasnosti je najviac využívaná teoréma, kde bezpečnostné prostredie tvorí párové 
kategórie:  vonkajšie  a vnútorné,  globálne  a lokálne,  regionálne  a lokálne.  Bezpečnostné 
prostredie môže byť ďalej definované ako sústava legislatívy štátu (Nečas, Ušiak, 2010), ako 
oblasť  ľudskej  činnosti  –  humánna  bezpečnosť,  ale  aj  ako  prostredie,  ktoré má  historickú 
sociálnu,  antropologickú  a morálnu  subštruktúru.  Samozrejme  podľa  klasického  chápania 
bezpečnosti  je bezpečnostné prostredie prostredím pre  transakcie  suverénov,  ktoré môžu 
byť  vykonávané politickými, ekonomickými  alebo  vojenskými prostriedkami. Bezpečnostné 
prostredie určitého typu môže byť kreované aj ako systém „kodifikácie platných obyčajových 
právnych pravidiel, ktoré sú záväzné aj pre štáty, ktoré formálne neboli zmluvnými stranami 
dohôd“. (Krejčí, 2010, s.105) 

V zmysle chápania horizontálneho členenia bezpečnosti podľa Kodanskej školy môže 
byť bezpečnostné prostredie vytvárané aj podľa sektorov v horizontálnej a analytických rovín 
vo vertikálnej rovine. 

Uvedené  formulácie  možno  vnímať  dvojakým  spôsobom.  Mnohodimenziálnosť 
pojmu bezpečnostné prostredie je poznačené trvalou snahou odstrániť fatálny aspekt, ktorí 
sa vytvára v historickom vývoji a determinuje humánny aspekt,  teda miesto a ciele  ľudskej 
existencie ako  súčasti prírody. Druhý  spôsob  súvisí  s hľadaním optimálnej  interakcie medzi 
politickými sociálno‐ekonomickými a bezpečnostnými otázkami.  
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V úvode  bolo  naznačené,  že  bezpečnostné  prostredie  ako  kategória  bezpečnostnej 
vedy súvisí s konštruovaním pozícií rôznych úrovní ľudských komunít, so zavádzaním určitých 
pravidiel a s určitým typom myslenia. Pokúsime sa preto o hlbšiu dlhšiu analýzu týchto troch 
prvkov. 
 
SUVERENITA AKO VÝCHODISKOVÁ BÁZA PRE DEFINOVANIE 
BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA 

Jednotlivec,  skupina,  národ,  štát, medzinárodné  spoločenstvo  sú  rôzne  analytické 
úrovne, ktoré  in  situ obsahujú predispozície pre  formulovanie bezpečnostného prostredia. 
Podľa  Hobbesa  sa  svet  skladá  z egoistov  uznávajúcich  len  sami  seba,  ale  obdarených 
rozumom.  Rozum  v spojení  s egoizmom  a prirodzeným  stavom  vyúsťuje  do  snahy  získať 
čoraz viac moci v nepretržitom boji. (Hobbes, 1967) 

Bezpečnostné  prostredie  je  u Hobbesa  Summum  Malum,  z hľadiska  teórie  je  to 
definícia prirodzeného stavu, kde niet vlády zákona, spravodlivosti, existuje  len násilie a boj 
o moc. Predstava odstránenia najvyššieho  zla  je u Hobbesa  spojená  s používaním  rozumu. 
Človek si uvedomuje, aký je, preto sa snaží posilniť vlastnú bezpečnosť. Pud sebazáchovy sa 
stáva prvou axiómou politického systému. V prirodzenom stave pud sebazáchovy nahradzuje 
morálny  kódex,  ľudia  navzájom  komunikujú  preto,  aby  umožnili  uplatňovanie  rozumných 
pravidiel,  pretože  inak  by  ľudskej  spoločnosti  hrozila  záhuba.  U Hobbesa  nachádzame 
pravdepodobne  prvý  zdroj  pôsobenia  ideológie  na  bezpečnostné  prostredie,  keď  tvrdí,  že 
absolútna sloboda znamená neznesiteľnú zraniteľnosť všetkého. Ľudia sa musia veľkej časti 
svojej slobody vzdať, aby vôbec ďalšie  iné slobody mohli existovať. Preto   budujú politický 
systém,  štát,  vytvárajú  ideológiu,  t.j.  systém  ideí  o slobode    a bezpečnosti,  ktorú  nemôžu 
dosiahnuť ako  jednotlivci. Symbol Leviathana  znamená anticipáciu budúcej všemocnej  sily, 
ktorá môže a musí byť uplatňovaná vo vnútri štátu, ak chce človek prežiť. Tento vzťah platí aj 
medzi štátmi navzájom, ale najvyššia moc  je už definovaná konkrétne. Je to suverenita, tak 
ako už bola definovaná u Bodina a Grotia, s tým rozdielom, že obaja ju spájali s právom, kdež 
to pre Hobbesa je suverenita ekvivalentom vládcovej absolútnej a neobmedzenej moci. 

Hobbesove úvahy o absolútnej moci vládcu vyúsťujú do  formulovania vzťahu medzi 
individuálnou  mocou  a nutnosťou  podriadiť  sa  inej  individuálnej  moci,  čo  vytváralo 
bezpečnostné  prostredie  priaznivé  pre  politiku mocenskej  rovnováhy  akú  Anglicko,  ale  aj 
európske štáty presadzovali na prelome 17 a 18.storočia. 

Súčasná historiografia charakterizuje 17. storočie ako storočie konfliktov a vojen, ku 
ktorým  dochádzalo  pôsobením  mohutnej  sekuritizácie  náboženských  rozdielov,  ľudskej 
povahy, egoizmu a chamtivosti ako  rozhodujúcich  síl  spoločnosti. Zároveň  to bolo obdobie 
vzniku  odbornej  literatúry  nového  typu  –  medzinárodného  práva,  politickej  filozofie, 
racionalizmu  a empirizmu,  už  bez  vplyvu  náboženstva,  teda  sekularizovanej  literatúry. 
(Knutsen, 2005, s. 123) 

Suverenita  štátu,  spojená  s politickým  režimom  a teda  aj  s  ideológiou  bola 
dominantnou  silou,  ale  existovali  aj  iné  zdroje  autority,  ktoré  formovali  bezpečnostné 
prostredie. Bol to humanizmus transformovaný do počiatkov osvietenstva, ďalej rozvoj vedy 
a nových technológií. Podľa teórie Tofflerovcov doznievala agrárna etapa vývoja spoločnosti 
a formovala  sa  industriálna,  čo vždy prinášalo konfliktné  zóny, pretože každá etapa vývoja 
agrárna, industriálna aj informačná bola a je spojená s pôsobením ideológie určitého typu. 

Projektovanie  ideológií  do  života  spoločnosti  sa  však  neodohrávalo  len  v politicko‐
filozofickej  rovine.  Koniec  18.  a začiatok  19.  storočia  pretvoril  európsky  svet  tým,  že  na 
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základe európskych  ideí sa utvoril moderný štátny systém USA, a postupne dochádzalo   ku 
globalizácii Vestfálskeho systému. Európa samotná budovala na výdobytkoch dvoch revolúcií 
– Veľkej francúzskej revolúcie a priemyselnej revolúcie  v Anglicku. Dôsledky týchto revolúcií 
"vytvorili  kanály  pre  ekonomickú  a politickú  participáciu  más:  vznikali  rozsiahle  armády, 
masové  strany,  masová  výroba  spotrebného  tovaru  a rýchly  nárast  spotrebných  trhov." 
(Knutsen, 2005, s. 167) 

Z teoretického  hľadiska  nastala  doba  vzniku  a súperenia  viacerých    dominantných 
ideológií  –  liberalizmu,  radikalizmu,  socializmu,  konzervativizmu,  konštitucionalizmu50. 
Reálna  premena  sociálnej  a duchovnej  sféry  spoločnosti  vždy  viac  súvisí  s novými 
technológiami  ako  s novými  ideami,  v prípade  prelínania  dôsledkov  Veľkej  francúzskej 
revolúcie  a priemyselnej  revolúcie  v Anglicku  išlo  o spojený  determinizmus,  ktorý  nanovo 
formoval politiku vo vnútri štátov a tým aj bezpečnostné prostredie. Absolutistický štát ako 
jediná norma zachovania poriadku a moci mala už kvalitatívne novú alternatívu v politickom 
systéme  USA.  Suverenita  sa  z monarchie  presúvala  na  inštitúcie,  ktoré  boli  založené  na 
horizontálnej a vertikálnej deľbe moci. Ľud (národ, národy) sa stali suverénom, alebo aspoň 
o to usilovali prostredníctvom ideí o ľudských právach, národnom sebaurčení a takých foriem 
vlády, ktoré boli založené na prirodzených právach a racionálnom usporiadaní.  

Skutočnou  revolúciou  boli  však  nové  spoločenské  priority  determinované 
ekonomicko‐sociálnymi zmenami, ktoré v tejto dobe nastali. Sloboda obchodu si vyžadovala 
korigované alebo úplné odmietanie dovtedajších prekážok, akými bolo najmä nevoľníctvo, 
aristokratické privilégiá, obilné zákony a i. 

Priemyselná  sféra  sformulovala  modernú  trojicu  pojmov:  voľný  pohyb  kapitálu, 
tovaru  a pracovnej  sily  čo  smerovalo  k nezávislej  ekonomickej  politike  ale  i k rozvoju 
transportu, komunikačných technológií a zbraní. ( Krejčí, 2010) 

Koncom 19. storočia sa definitívne štruktúrovali najdôležitejšie  ideológie západného 
sveta, ako bolo uvedené vyššie. Vplyv na zmeny v bezpečnostnom prostredí mali najmä tri: 
liberalizmus,  radikalizmus  a konzervativizmus.  Všetky  tri  majú  pokračovanie  v čase 
a priestore 20. storočia a súvisia aj s rôznym vnímaním suverenity a bezpečnosti moderného 
štátu. 
 
LIBERALIZMUS A BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE 
 

Pre liberálnu politickú filozofiu platí ako axióma, že najdôležitejším cieľom politiky je 
maximalizovať  autonómiu  a slobodu  jednotlivca.  Ak  rozšírime  túto  tému  k uvedeným 
pojmom, pridáme ešte racionalitu a vlastníctvo. Rovnosť príležitostí ako leitmotív Deklarácie 
nezávislosti (1776) v USA sa dnes často zamieňa za povinnosť štátu vytvárať sociálnu rovnosť.  
Pôvodný  liberalizmus  však nebol  založený na  sociálnom  štáte,  teda na  rovnakej distribúcii 
materiálnych  a sociálnych  statkov  pre  každého  občana.  Liberalizmus  nemôže  fungovať 
rovnako  v politike  ako  v ekonomike,  čo  zdôrazňoval  najmä  J.  Bentham.  Jeho  dielo  Plán 
univerzálneho a večného mieru poukazuje práve na to, že politika môže zostrovať konflikty, 
ak nie je v súlade s ekonomickým rozvojom. (Doyle, 1983) Ak má byť prostredie pre slobodný 
obchod  bezpečné,  nesmie  v tomto  prostredí  existovať  teritoriálne  obmedzovanie, 
náboženská  moc  nesmie  prevyšovať  svetskú  moc,  otázky  následníctva  a s tým  súvisiace 

                                                            
50 Pri datovaní  ideológií vychádzame  z údajov, kedy  sa  tieto  termíny objavili v anglickom  jazyku: 1819  liberalizmus, 1820 
radikalizmus, 1832 socializmus, 1835 konzervativizmus, 1839 konštitucionalizmus. Údaje sú z Oxfordského slovníka svetovej 
politiky  2000.  
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územné  spory  musia  byť  odstránené,  rovnako  ako  kolonializmus.  Ak  sa  ľudstvu  podarí 
odstrániť tieto štyri príčiny sporov, zavládne podľa J. Benthama globálny mier. 

Obe svetové vojny v 20. storočí sú do určitej miery aj reflexiou štyroch Benthamových 
argumentov.  Liberalizmus  ako  ideológia  vytvoril  podmienky  pre  zánik  veľkých  ríší  po  1. 
svetovej  vojne,  pre  dekolonizáciu  a pre  vznik  dvoch  univerzálnych  organizácií,  Spoločnosti 
národov  a OSN.  Na  konci  20.  storočia  bola  liberálna  ideológia  aj  v pozadí  zrútenia 
komunistických režimov a ich transformácie na moderné demokratické režimy. V prvom rade 
sa to odrazilo na zmene bezpečnostného prostredia strednej a východnej Európy. 

Bezpečnostné prostredie posttotalitných štátov však čelí novým hrozbám a riziku, tzv. 
nevojenského  charakteru.  Vo  vnútri  štátov  sú  to  ekonomické  problémy,  nedostatok 
energetických  zdrojov,  korupcia,  ne‐liberálna  byrokracia,  vonkajšie  riziká  sú  definované 
v rámci  stratégií  EÚ  a NATO.  Existencia  hrozieb  a rizika  sa  nástupom  liberálnej  ideológie 
automaticky  neodstraňuje,  ako  tomu  verili  klasici  liberálnej  teórie.  V poslednej  sa  okrem 
toho objavujú aj obavy pochádzajúce z vnútra liberálnej/neoliberálnej ideológie. Požiadavka 
slobody obchodu a zvyšujúce sa obchodné súperenie medzi vyspelými štátmi, ako aj ďalšie 
slobody  –  trhu,  pracovných  síl  a financií môže  v konečnom  dôsledku  viesť  k  destabilizácií 
medzinárodných vzťahov.  
 
 
RADIKALIZMUS A BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE 

Aj v prípade vzniku a rozšírenia radikálnych  ideológií, zohrala významnú úlohu Veľká 
francúzska  revolúcia.  Každý  radikalizmus  vychádza  z predstavy,  že  revolúcia  je  racionálne 
riešenie  spoločenskej nerovnosti, nespravodlivosti,  je právom občanov ako  si  zaistiť  lepšiu 
vládu akceptujúcu všetky potreby človeka a občana.  
  Osvietenstvo ako základ radikálnych teórií vychádza z predstavy, že človek  je dobrý, 
altruistický  a racionálny  tvor.  Keďže  sú  ľudia  obdarení  prirodzeným  rozumom,  majú 
prirodzené právo na  slobodu. Ústrednými aspektmi  radikalizmu  sú  racionalizmus a kritická 
analýza existujúceho stavu (vrátane nepriateľského postoja k súkromnému vlastníctvu), ďalej 
politický aktivizmus a viera v historický pokrok. (Knutsen, 2005, s. 176) 

Z týchto  aspektov  vychádzala  aj  najvýznamnejšia  radikálna  teória  minulosti, 
marxizmus,  ktorá  sa  zameriavala  najmä  na  kritiku  systému  (kapitalizmu)  umožňujúcemu 
podporovanie  súkromného  vlastníctva  a tým  aj  vykorisťovania  človeka,  znemožňujúceho 
realizáciu  vlastných  bytostných  síl.  V konečnom  dôsledku  práve  existencia  súkromného 
vlastníctva  prehlbuje  triedne  rozdiely,  keď  narastajú  rozpory  nielen  vo  vnútri  štátu  ale  aj 
medzi  štátmi  navzájom.  Realizácia  všetkých  bytostných  síl,  človeka,  je  potom možná  len 
v takej  spoločnosti,  ktorá  sa  dokáže  zbaviť  panstva  kapitálu  /  súkromného  vlastníctva 
a nastolí rovnosť medzi ľuďmi najprv na základe povinností, neskôr v komunizme, na základe 
potrieb.  Preto  všetky  radikálne  ideológie,  nielen  marxizmus,  usilovali  o zmenu 
spoločenského  poriadku  prostredníctvom  politickej  aktivity,  ktorá  v konečnom  dôsledku 
smerovala  k revolúcii  a zvrhnutiu  režimu.  Klasici  marxizmu‐leninizmu  si  predstavovali 
revolúciu a zmenu režimu ako globálny akt. Súčasní ľavicoví i pravicoví radikáli, majú menšie 
teritoriálne ambície, ale ich predstava historického pokroku ako boja za lepšiu spoločnosť je 
totožná s marxizmom. Hoci moderný radikalizmus nastolil mnohé dôležité otázky týkajúce sa 
budúceho  vývoja  spoločnosti,  jeho  inklinovanie  k extrémizmu,  či  už  skutočné  alebo  len 
pripisované, ho  zaraďujú k tým  ideológiám, ktoré výrazne menia bezpečnostné prostredie. 
Radikálne  ideológie  totiž  reagujú na mnohé  societálne hrozby,  ktoré  sužujú  takmer  každý 
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európsky štát, sú to najmä problémy súvisiace s nekontrolovateľnou migráciou, (Bolečeková, 
2010),  horizontálne  a vertikálne  súperenie  minorít  a etník,  ale  aj  transzahraničným 
prenosom radikálnych a extrémistických hnutí. (Mikulčíková, 2010) 

Radikalizmus  zanechal v histórii  výrazné  stopy najmä  v podobe  totalitných  režimov. 
Dôsledky týkajúce sa zmeny bezpečnostného prostredia boli veľmi vážne. Najtvrdšie kritiky 
hovoria v súvislosti s totalitnými režimami v ZSSR a v Nemecku o potupení kultúrnosti, zániku 
humanistických  hodnôt  a obludnosti  propagandy,  ktorá  prevažovala  nad  realitou,  čím  sa 
vytvorila  "  ríša  zla  ".  Z pohľadu  medzinárodnej  politiky  bol  radikalizmus  jednou  z príčin 
polstoročného  trvania  studenej  vojny,  keď  sa  dve  antagonistické  ideológie  preniesli  na 
blokové  súperenie,  in  extremis  vyúsťujúce  do  mnohých  vážnych  kríz  a lokálnych  vojen. 
Paradoxne,  dôsledkom  súperenia  však  bolo  aj  nastoľovanie  istého  stupňa  mocenskej 
rovnováhy,  pretože  každý  blok  mal  vypracovanú  vlastnú  sústavu  check  and  balancies. 
Súčasné  radikálne hnutia  sú  typické  svojou  transhraničnou povahou. Ak  je  ich dôsledkom 
vytvorenie alebo pretrvávanie autoritatívnych režimov sú trvalou vojenskou aj nevojenskou 
hrozbou  pre  bezpečnostné  prostredie  štátov  na  prelome  20.  a 21.  storočia.  (Husenicová, 
2008)  Radikalizmus  je  však  rozšíreným  javom  aj  v špecifickom  regionálnom meradle,  ale 
každý región má iné parametre. V Európe sú to najmä radikálne hnutia súvisiace s ohrozením 
občianskej  spoločnosti,  v Afrike  sa  viac  týkajú  asymetrie  medzi  štátnou  štruktúrou 
a kmeňovými/klanovými štruktúrami, v Latinskej Amerike alebo Ázii sa kumulujú všetky tieto 
prvky. Prepojenia uvedených dôsledkov môžu viesť aj k zlyhávaniu štátov. (Kaščáková, 2010). 
 
 
KONZERVATIVIZMUS A BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE  

Konzervatívna  ideológia  sa  vymedzuje  voči  liberálnej  najmä  vzťahom  k spoločnosti. 
Liberalizmus, sloboda predstavuje pre konzervatívne zmýšľanie vždy nebezpečenstvo. Klasik 
tejto ideológie E. Burke upozorňuje na to, že sila pokroku sa môže prejavovať len vtedy, ak sa 
pokrok  bude  týkať  celej  spoločnosti  a nie  jednotlivca.  Je  to  znak  výraznej  opozície  voči 
osvietenstvu,  zároveň konzervativizmus obsahuje  spresnenie mnohých pragmatických  ideí, 
ktoré sa úspešne presadili vo vývojových etapách silných liberálnych štátov (USA, V. Británia, 
Nemecko). Konzervativizmus bol súčasťou mnohých doktrín zahraničnej politiky v minulosti 
(Monroeova doktrína). Súčasný konzervativizmu posilnilo aj to, že má niektoré podobné črty 
ako vplyvná  teória  systémov, najmä  tézu,  že celok –  spoločnosť  je viac ako  jednotlivec,  že 
spoločnosť  je  sieťové  usporiadanie  prvkov  kultúrnych,  historických,  politických, 
ekonomických, náboženských ako sa vytvárali v jednotlivých etapách vývoja štátov. 

Konzervatívny strach z pokroku sa zakladá na presvedčení, že osvietenské a liberálne 
projekty vždy zdôrazňovali  individualizmus a slobodu konania na úkor historicky overených 
kategórií:  patriarchálnej  rodiny,  spoločenských  komunít,  profesných  združení,  historicky 
opodstatnených foriem režimov, cirkví. (Knutsen, 2005, s. 181). Ak sa stráca význam týchto 
kategórií dochádza aj k strate zodpovednosti človeka voči spoločnosti, k deštrukcii tradičnej 
autority akú by mal občan pociťovať voči štátu, jeho inštitúciám alebo k cirkvi.  

Konzervativizmus neoperuje s pojmami  ľud, národ, masy. Naopak, silné štátne elity, 
silné  inštitúcie  a prostredníctvom  nich  silný  štát, môže  byť  jedinou  entitou,  ktorá  čerpá 
z historicky  overených  tradičných  hodnôt  –  determinantov  spoločnosti  akým  je  napríklad 
vlastníctvo.  Podľa  konzervativizmu  vlastníctvo  je  tou  dejinnou  silou,  ktorá  dokáže 
zjednocovať  indivíduá  i štáty  viac  ako  morálka  alebo  kultúra.  Pre  konzervatívcov  je 
najdôležitejšou úlohou zachovať a udržiavať poriadok, eliminovať konflikty tým, že sa budú 
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občanom isté práva a slobody obmedzovať v záujme celku. Povinnosťou štátu je vytvoriť také 
inštitúcie, ktoré zabezpečia ochranu územia, nedotknuteľnosť štátnej idey ale aj vytvárať, ak 
je to potrebné istý typ izolacionizmu, ako obrany pred vplyvmi prinášajúcimi do spoločnosti 
konflikty.  Izolacionizmus ako bezpečnostná doktrína a charakteristická črta bezpečnostného 
prostredia bol v histórii viackrát odskúšaný a uplatňovaný štátmi, ktoré si z rôznych dôvodov 
chceli a chcú naďalej uchovať status quo (USA, Japonsko, Čína, Veľká Británia, Myanmar, Irán 
a ďalšie). 

Súčasné konzervatívne myslenie má svojich zástancov aj v Európskej Únii, konštrukcia 
ktorej  je  výsledkom  liberalizmu.  Je  to  zjavné  najmä  vtedy,  ak  dočasne  zlyhávajú  niektoré 
integračné mechanizmy  a štát  nie  je  schopný  zabezpečiť  ochranu  národnej  zvrchovanosti. 
Diškurzy a argumenty sa vedú pri každom rozširovaní NATO a EÚ, najmä vzhľadom k nutnosti 
reformulovať  bezpečnostné  prostredie,  ktoré  sa  rozširovaním  vždy  mení.  Konzervatívna 
argumentácia  v štátoch,  ktorých  sa  rozširovanie  EÚ  a NATO  týka  ako  susedov,  oprávnene 
poukazujú  na  to,  že  rozširovanie  nemusí  vždy  vyvažovať  regionálne  disparity,  ale  naopak, 
môže byť zdrojom nových hrozieb pre štáty, ktoré sa ocitnú za hranicami integračného celku.  
 
 
ZÁVER 

Diškurz  o pôsobení  ideológii  na  formovanie  bezpečnostného  prostredia  je  dnes 
súčasťou  prípravy  akejkoľvek  stratégie  –  politickej,  ekonomickej,  bezpečnostnej  a to  na 
národnej  i na  medzinárodnej  úrovni.  Ideológia  a jej  prezentácia  prostredníctvom 
epistémických  zoskupení  stále  tvorí  podprahovú  štruktúru  formulovania  nových  hrozieb 
a rizík.  Takúto  formuláciu  obsahuje  aj  Strategická  koncepcia  NATO  z roku  2010  kde  sa 
ohrozenie novými ideológiami prezentuje ako vážny problém presahujúci už dve dekády. Už 
na  Istanbulskom  summite    v roku  1994  (založenie OBSE)  bolo  konštatované,  že  z hľadiska 
bezpečnosti štátu bude vždy nutné rozlišovať medzi vytváraním nových rolí štátov na základe 
progresívnych ideí a medzi nulovou toleranciou, aká by mala byť udržiavaná voči ideológiám 
poškodzujúcim  spoločnosť.  Týka  sa  to  najmä  tzv.  nových  ideológií,  sformulovaných  na 
militantných a extrémistických požiadavkách minorít, exkludovaných etník, či spoločenských 
skupín, ktorým ani  liberálna ani konzervatívna spoločnosť nevie poskytnúť potrebný stupeň 
identity. 
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K PROBLEMATICE ÚSTAVNÍ ÚPRAVY ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Vlastislav MAN,  Karel SCHELLE 

Resumé 

The security protection of the country belongs to the cardinal (privilege and existential) functions of each state. 
The importance of this function for the Czech Republic has its constitutional and law basis in the constitutional 
order of  the Czech Republic  especially  in  the  constitutional  law No.110/1998 Col., about  the Czech Republic 
security.  In  terms of  the objective evaluation  it  is necessary  to mention  that  the  constitutional arrangement 
wasn´t coming into existence in splendid time advance but in certain lack of time. Pursuant to the constitutional 
basis of the security protection of  the Czech Republic  there was  linked up a  relatively  large  law arrangement 
accepted in the years 1999 and 2000, at present marked by frequent amendments (forced e.g. by the reform of 
public administration and professionalization of  the Army of  the Czech Republic) and  that´s why  to a certain 
extent it is not clearly arranged. 

The improvement of the law arrangement of the Czech Republic security protection is of course a very difficult 
permanent process having  its constitutional and especially  law dimension. This process  in circumstances of a 
democratic legal state cannot (and must not) break the sensitive system of division, check up and balance of the 
state authority. In the Czech  Republic condition it is totally inacceptable to create conditions: ‐ for the existence 
of  establishments  where  natural  persons  would  be  held  without  formal  suspicion  or  accusation;  ‐  for  the 
practice of means of proof by actions out of keeping with a  constitutional  law and order, with  international 
pacts and law. 

1 ZÁKLADY ÚSTAVNÍ ÚPRAVY  

1.1 Ústavní vymezení pojmu bezpečnost České republiky 

Ústavní  pořádek  pojem  bezpečnost  České  republiky  nikde  výslovně  nevymezuje. 
Ústavní  obsah  tohoto  pojmu  je  patrný  z koncepce  a  ustanovení  ústavního  zákona  č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (dále jen ÚZB).  

Podle  důvodové  zprávy  k  ÚZB  koncepce  ústavního  zákona  vychází  z komplexního 
pojetí bezpečnosti státu (ČR), která v sobě obsahuje zahraniční politiku, vojenskou obranu a 
vnitřní  pořádek  a bezpečnost.  Jejím  cílem  je  všestranná  péče  o člověka,  o  jeho  život, 
o dodržování  lidských práv  a  svobod, o ochranu majetku  a  životních  jistot  a o zachovávání 
funkcí státu jako instituce, která zajišťuje bezpečnost.51  

ÚZB  v čl. 1  stanoví,  že  zajištění  svrchovanosti  a územní  celistvosti  ČR, ochrana  jejích 
demokratických  základů  a  ochrana  životů,  zdraví  a  majetkových  hodnot  je  základní 
povinností  státu.52  V čl.  2  odst.  1  ÚZB  pak  uvádí,  že  je‐li  bezprostředně  ohrožena 
svrchovanost,  územní  celistvost,  demokratické  základy  ČR  nebo  ve  značném  rozsahu 
vnitřní pořádek a bezpečnost,  životy a  zdraví, majetkové hodnoty nebo  životní prostředí, 
anebo je‐li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, lze vyhlásit podle intenzity, 
územního rozsahu a charakteru situace53 krizové stavy v ÚZB vyjmenované (nouzový stav, 
stav ohrožení státu a válečný stav).  

                                                            
51 Z důvodové zprávy k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. In: Pavlíček, V. a kolektiv. Ústava 
a ústavní řád ČR. 2. Díl. Práva a svobody. Praha: Linde, a. s., 2002, s. 374.  
52 Stát nemůže tuto povinnost přenést na nestátní subjekty (např. na fyzické osobni či soukromé bezpečnostní agentury). 
Stát musí zajistit realizaci této povinnosti po stránce fyzické (personální), materiální i organizační. 
53 Rozuměj ohrožení bezpečnosti ČR (ústavních hodnot uvedených v čl. 1 a v čl. 2 odst. 1 ÚZB). 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    130 

Z výše uvedeného vyplývá, že zajišťováním bezpečnosti ČR  je nutno rozumět ochranu 
(garanci) hodnot uvedených v čl. 1 a v čl. 2 odst. 1 ÚZB.54 

Bezpečnost  ČR  lze  tedy definovat  jako  stav, kdy  ČR nehrozí bezprostřední ohrožení 
svrchovanosti, územní  celistvosti, demokratických  základů  ČR nebo  ve  značném  rozsahu 
vnitřního  pořádku  a  bezpečnosti,  životů  a  zdraví, majetkových  hodnot  nebo  životního 
prostředí, ani není třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně. 55, 56 

Takto na základě ústavního pořádku definovaný stav lze označit jako normální (ústavní, 
právní)  stav. Tento normální  (ústavní, právní)  stav  zůstává  zachován  i  tehdy, když dochází 
v jednotlivých  případech  k porušování  práva,  neboť  státní  systém  disponuje  řádnými 
(běžnými)  právními  prostředky  (např.  plněním  úkolů  Policie  ČR),  které  jsou  na  taková 
narušení připraveny, a v rámci běžného chodu se s nimi dokáže vyrovnat, popř. umožní jiným 
subjektům  (orgánům územních  samosprávných  celků, právnickým  i  fyzickým osobám), aby 
tak za stanovených právních podmínek učinily samy [např. plněním úkolů obecní (městské) 
policie, činností soukromých bezpečnostních agentur, jednáním v nutné obraně, jednáním v 
krajní nouzi, svépomocí].57 
 

1.2 Vymezení některých dalších základních pojmů 

Svrchovanost  (suverenita) ČR – nezávislost  státní moci na  jakékoli  jiné moci uvnitř 
státu  i navenek. Stát  je plnoprávným subjektem mezinárodního práva a pouze  jemu náleží 
výlučná moc na jeho území. Svrchovanost ČR vyjadřuje její vztah k jiným státům a znamená, 
že není  součástí  jiného  státu. Svrchovanost  ČR dále  znamená výlučnost  její  státní moci na 
území  státu  vůči  jeho  obyvatelům.  Je  uskutečňována  orgány  státu.  Svrchovanost  ČR  je 
nedělitelná a nemůže být přenesena bez změny Ústavy České republiky (ústavního pořádku) 
na jiné orgány. Svrchovanost ČR není však pojímaná jako neomezená. Z řady mezinárodních 
smluv,  kterými  je  ČR  vázána  vyplývají  závazky,  které  podmíněně  omezují  svrchovanost 
orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.58 

Územní  celistvost  ČR – územní nedotknutelnost  státu. Pojem územní  celistvost  ČR 
souvisí  s čl.  1  (ČR  je  jednotný  stát)  a  čl.  11  (území  ČR  tvoří  nedílný  celek)  Ústavy  České 
republiky (dále jen Ústava). Žádná část území ČR nesmí být vyjmuta z územní celistvosti ČR a 
podřízena komukoli jinému než orgánům ČR.  

                                                            
54 Mareš, M. Národní bezpečnost. In: Zeman, P. (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno: MU, 2002, s. 18‐ 21.  
55 Uvedená definice koresponduje s doporučenou definicí „Národní bezpečnost je stav, kdy objektu (národnímu státu jako 
celku nebo  jeho podstatným atributům) nehrozí závažné ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti, základů politického 
uspořádání, vnitřního pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví občanů, majetkových hodnot a životního prostředí. Ani jeho 
spojenci nejsou vystaveni hrozbám, které by v případě jejich aktivace vyžadovaly ozbrojenou či jinou rizikovou spoluúčast. 
Objekt je schopen a ochoten potenciální hrozby rozpoznat a v maximální míře jim zamezovat, popřípadě je eliminovat“, 
kterou uvádí Mareš, M. Národní bezpečnost. In: Zeman, P. (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno: MU, 2002, s. 20. 
Koresponduje  také  s vymezením,  které  uvádí  základní  bezpečnostní  dokument  vlády  ‐  Bezpečnostní  strategie  ČR.  Ta 
„chápe  pojem  bezpečnost  jako  žádoucí  stav,  kdy  jsou  na  nejnižší míru  snížena  rizika  pro  ČR  plynoucí  z hrozeb  vůči: 
obyvatelstvu, svrchovanosti a územní celistvosti, demokratickému zřízení a principům právního státu, vnitřnímu pořádku, 
majetku,  životnímu  prostředí,  plnění  mezinárodních  bezpečnostních  závazků  a dalším  definovaným  zájmům“. 
(www.vlada.cz)  

56 Ústavní obsah pojmu bezpečnost ČR se bude v závislosti na nových druzích vznikajících situací ohrožení bezpečnosti ČR 
(ohrožení dalších ústavních hodnot) samozřejmě měnit. 

57 Filip, J. Ústavní právo. 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: MU, 2003, s. 508.  
58 Toto podmíněné omezení výkonu svrchovanosti státu je nutno chápat v kontextu čl. 1, čl. 9 odst. 2, čl. 10, čl. 10a a čl. 10 
odst. 1 a 2 Ústavy. 
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Demokratické základy ČR – co se rozumí demokratickými základy ČR, je vyjádřeno zejména 
v základních  ustanoveních  Ústavy  (čl.  1,  2,  4,  5  a  6,  čl.  9  odst.  2  a  3)  a  v obecných 
ustanoveních (čl. 2) Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS). 
Mezinárodní závazky o společné obraně – ani na počátku třetího tisíciletí není mezinárodní 
situace  taková,  že by bylo odstraněno nebezpečí  války a ohrožení  svrchovanosti a územní 
celistvosti  jednotlivých  států.  Zejména  menší  státy  (včetně  ČR)  jsou  z tohoto  pohledu 
existenčně  závislé  na  mezinárodní  stabilitě,  dodržování  norem  mezinárodního  práva  a 
uzavřených spojeneckých svazcích. Mezinárodní závazky o společné obraně mohou vyplývat 
ze  smluv  dvoustranných  i vícestranných.  K  mnohostranným  smlouvám  patří  zejména 
smlouvy  vyplývající  z členství  v  Organizaci  spojených  národů.  Jakékoli  závazky  vyplývající 
z mezinárodních  smluv  mohou  směřovat  jen  ke  společné  obraně,  nikoliv  k společnému 
útoku  proti  jinému  státu  nebo  skupině  států.59  Společný  útok  by  byl  v rozporu  s  Chartou 
Organizace spojených národů, Severoatlantickou smlouvou i ústavním pořádkem.60 

S  ústavním  základem  zákazu  útočné  války  korespondují  i ustanovení  zákona  č. 
40/2009  Sb.,  trestního  zákoníku.  V  dílu  druhém  hlavy  XIII.,  která má  název  Trestné  činy 
proti  lidskosti, proti míru a válečné trestné činy,  jsou uvedeny skutkové podstaty trestných 
činů: přípravy útočné války (§ 406), podněcování útočné války (§ 407) a styků ohrožujících 
mír (§ 409). Tyto trestné činy jsou vyloučeny z promlčení (§ 35).  

1.3 Stručný vývoj ústavní a zákonné úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky 
Zajišťování  bezpečnosti  státu  patří  k  základním  (výsadním  a  existenčním)  funkcím 

každého  státu,  přičemž  úzce  souvisí  se  suverenitou  (vnější  i  vnitřní)  státu.  Proto  je  také 
zajišťování  bezpečnosti  státu  (včetně  vyhlašování mimořádných,  výjimečných,  krizových  či 
jinak nazvaných stavů) vyjádřeno v ústavních předpisech řady států.61 

Ústava  a  LZPS  upravily  zajišťování  bezpečnosti  ČR  nedostatečně  a  jen  v některých 
oblastech. Ústava  (podobně  jako předchozí  československé ústavy)  znala  (a doposud  zná) 
pouze  jedinou62  formu reakce státu a  jeho orgánů na specifickou situaci,63 a  to vyhlášení 
válečného  stavu,  je‐li  ČR  napadena  nebo  je‐li  třeba  plnit mezinárodní  smluvní  závazky  o 
společné  obraně  proti  napadení  (čl.  43  odst.  l  Ústavy).  Z  důvodů  praktické  potřeby  a 
probíhajícího  přístupového  procesu  k Severoatlantické  smlouvě  proto  Parlament 
(zohledňující  i  ústavní  úpravy  v jiných  demokratických  státech)  rozšířil  ústavní  pořádek  o 
ústavní  zákon  č.  110/1998  Sb.,  o  bezpečnosti  České  republiky.64  Tento  ústavní  zákon 
navázal na tehdy platnou ústavní úpravu zajišťování bezpečnosti ČR a doplnil ji (napravil tak 
několik ústavních nedostatků). Respektoval při tom mezinárodní závazky ČR, včetně smluv65 
podle čl. 10 Ústavy. Dále respektoval i požadavky vyplývající z potřeb integračních seskupení, 
do nichž  ČR vstupovala, a doporučení, která v této  situaci byla předkládána orgány  těchto 

                                                            
59 Například čl. 2 odst. 4 Charty Organizace spojených národů zní: „Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních 
stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak proti 
jakýmkoli jiným způsobům neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.“ 
60 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo ČR. 1. část. Praha: Linde, a. s., 2008, s. 721 a 722. 
61 Jde o pravidelnou součást předmětu ústavního právo. 
62 V čl. 23 LZPS je sice uvedeno právo na odpor, které však patří pouze občanům ČR, nikoli státu a jeho orgánům, nenáleží 
cizincům ani osobám bez státní příslušnosti.  
63 Rozuměj na specifické ohrožení bezpečnosti ČR (ústavních hodnot uvedených v čl. 1 a v čl. 2 odst. 1 ÚZB). 
64  „Ústavní  zákon  o  bezpečnosti  České  republiky  působí  vedle Ústavy  a  LZPS,  nejde  o  přímou  novelizaci  Ústavy,  ale  o 
relativně  samostatnou  rozsáhlou ústavní úpravu, která umožňuje  fungování  státu  za krizových  situací,  se kterými Ústava 
nepočítá.“ (Zoubek, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk 2008, s. 154 a 155). 
65 Článek 10 Ústavy tehdy zněl: „Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 
jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem.“ 
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seskupení  (zejména orgány Severoatlantické smlouvy).66,67 Účelem přijetí ústavního zákona 
bylo  jednak  stanovit  základní  povinnosti  příslušných  subjektů  v zájmu  zajišťování 
bezpečnosti ČR, jednak zaplnit mezery v ústavním pořádku.68 

Po přijetí ÚZB se zajišťování bezpečnosti ČR již neomezovalo v ústavním pořádku, na 
rozdíl od předchozích  československých ústav, pouze na vojenskou bezpečnost. Uznává se, 
že bezpečnost ČR může být ohrožena nejen ozbrojenými silami zvenčí i uvnitř státu, ale také 
živelními, průmyslovými a ekologickými katastrofami a obdobnými událostmi  i kriminalitou, 
zejména organizovaným zločinem, a podobnými destabilizujícími jevy.69 Proto také ÚZB v čl. 
2 odst. 1  rozšířil  formy  reakce na situace,70 když stanovil, že  je‐li bezprostředně ohrožena 
svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy ČR nebo ve značném rozsahu vnitřní 
pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je‐li 
třeba  plnit  mezinárodní  závazky  o  společné  obraně,  může  se  vyhlásit  podle  intenzity, 
územního  rozsahu  a  charakteru  situace  nouzový  stav,  stav  ohrožení  státu  nebo  válečný 
stav. Ústavní zákon rovněž stanovil (čl. 4 ÚZB) ústavní základ branné povinnosti. Význam ÚZB 
tedy  spočívá  v tom,  že  vytváří  ústavní  základ  právní  úpravy,  která  dává  státu  specifické 
nástroje  k překonávání  (řešení)  krizových  situací  a umožňuje  za nich  státu  efektivní 
fungování.71  

Na ústavní změny založené ÚZB pak navázala zejména v r. 1999 a v r. 2000 rozsáhlá 
zákonodárná  činnost  v oblasti  vnější  i  vnitřní  bezpečnosti,  která  se  zabývala  vojenskými 
i nevojenskými sférami zajišťování bezpečnosti ČR.  

Současná  ústavní  a  zákonná  úprava  zajišťování  bezpečnosti  ČR  stanoví  práva  a 
povinnosti  subjektů  odpovědných  za  řídící  činnost  v  této  oblasti  –  zejména  vrcholných 
ústavních  orgánů,  dále  povinnosti  subjektů,  které  činnost  při  zajišťování  bezpečnosti  ČR 
bezprostředně  vykonávají,  či  subjektů,  které  jsou  povinny  se  podílet  na  zajišťování 
bezpečnosti ČR, a umožňuje omezovat některá práva právnických  i  fyzických osob zejména 
v době krizových stavů. 

1.4 Základní prameny ústavní a zákonné úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky 

K  stěžejním právním předpisům upravujícím  zajišťování bezpečnosti  ČR patří:  ‐ úst. 
zák.  ČNR  č.  1/1993  Sb.,  Ústava  České  republiky;  ‐  Listina  základních  práv  a  svobod 
publikovaná pod č. 2/1993 Sb.; ‐ úst. zák. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky; ‐ zák. 
č.  153/1994  Sb.,  o  zpravodajských  službách  České  republiky;72  ‐  zák.  č.  90/1995  Sb.,  o 
jednacím řádu Poslanecké sněmovny; ‐ zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu; ‐ zák. č. 
219/1999  Sb.,  o  ozbrojených  silách  České  republiky;  ‐  zák.  č.  222/1999  Sb.,  o  zajišťování 
obrany  České  republiky;  ‐  zák.  č.  310/1999  Sb.,  o  pobytu  ozbrojených  sil  jiných  států  na 
území  České  republiky;  ‐  zák.  č.  238/2000  Sb.,  o  Hasičském  záchranném  sboru  České 
republiky a o změně některých zákonů; ‐ zák. č. 239/2000 Sb., o  integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů;  ‐ zák.  č. 240/2000 Sb., o krizovém  řízení a o změně 
některých  zákonů  (krizový  zákon);  ‐  zák.  č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 
                                                            
66 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo ČR. 1. část. Praha: Linde, a. s., 2008, s. 712. 
67 Pro ČR vstoupila Severoatlantická smlouva v platnost 12. března 1999 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu 
ČR  k Severoatlantické  smlouvě  bylo publikováno pod  č.  66/1999  Sb.).  Tento  den byl  zák.  č.  245/2000  Sb., prohlášen  za 
významný den ČR. 
68 Zoubek, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 155. 
69 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo ČR. 1. část. Praha: Linde, 2008, s.718. 
70 Rozuměj ohrožení bezpečnosti ČR (ústavních hodnot v čl. 1 a v čl. 2 odst. 1 ÚZB). 
71 Zoubek, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 159 a 160. 
72K existenci a  činnosti  zpravodajských  služeb  ČR blíže Pokorný,  L.  Základy právní úpravy  činnosti  zpravodajských  služeb. 
Praha: PA ČR, 2007. 
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krizové  stavy  a o změně  některých  souvisejících  zákonů  (dále  jen  zákon  o  hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy); ‐ zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování 
(branný zákon); ‐ zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ‐ zák. č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, aj. 

2 KRIZOVÉ STAVY 

2.1 Vymezení pojmu krizová situace a pojmu krizové stavy  

1. Ústavní pořádek ani tyto dva pojmy nikde výslovně neuvádí ani nevymezuje73. Jejich 
obsah  lze  však  dovodit  z koncepce  ÚZB.  Z   ustanovení  ÚZB  a  z  důvodové  zprávy  k  ÚZB 
vyplývá,  že  krizová  situace74  nastává,  je‐li  bezprostředně  ohrožena  svrchovanost,  územní 
celistvost, demokratické základy ČR nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, 
životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je‐li třeba plnit mezinárodní 
závazky o  společné obraně a nelze‐li ohrožení  zamezit ani  jeho následky odstranit  řádnou 
(běžnou)  činností příslušných  subjektů  [zejména  státních orgánů  (zvláště  správních úřadů), 
orgánů územních samosprávných celků, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, 
záchranných  sborů  a havarijních  služeb].75  Limitujícím prvkem pro  vznik  krizové  situace  je 
rozsah  ohrožení  nebo  narušení  bezpečnosti  ČR,  při  kterém  příslušné  subjekty  již  nejsou 
schopny  tuto situaci  řešit  řádnými  (běžnými) právními prostředky,  jimiž  jsou v rámci svých 
pravomocí vybaveny.  

Řádné  (běžné)  právní  prostředky  zajišťující  bezpečnost  ČR  působí  preventivně  a  jsou 
uplatnitelné  kdykoli.  Patří  k nim:  náležité  a efektivní  uplatňování  ustanovení  předpisů 
trestního práva, těch částí správního (přestupkového) práva a pracovního práva, které chrání 
svrchovanost,  územní  celistvost,  obranyschopnost,  vnitřní  pořádek,  bezpečnost  atd.; 
prostředky kontroly  zákonnosti a ústavnosti  (jako  jsou  správní a ústavní  soudnictví); běžná 
(bezporuchová) činnost orgánů a služeb Policie ČR a ostatních76 bezpečnostních sborů; běžná 
kontrola  Policie  ČR  a ostatních  bezpečnostních  sborů;  běžná  činnost  ozbrojených  sil77,78 
(zejména  ve  smyslu  preventivním,  neboť  v demokratickém  právním  státě  se  nepočítá 
s využitím  ozbrojených  sil  při  běžném  zajišťování  vnitřního  pořádku  a  bezpečnosti);  civilní 

                                                            
73 V odborné literatuře se setkáváme ve stejném či obdobném smyslu s používáním i dalších pojmů jako např. bezpečnostní 
situace, mimořádná  situace, výjimečná  situace, krizový  stav, výjimečný  stav, mimořádný  stav atd. V celé  řadě odborných 
publikací pak nacházíme doporučené definice. Pro čtenáře tak vzniká do jisté míry nepřehledná a nesrozumitelná situace. 
74  Vaníček,  J.  a  kolektiv  v publikaci  Právní  úprava  krizového  řízení.  Praha:  EUROLEX  BOHEMIA,  2006  na  str.  37  uvádí 
doporučenou  definici:  „Krizová  situace  je  ohrožení  takové  povahy  a  rozsahu,  které  představuje  vážnou  bezprostřední 
hrozbu  pro  existenci  státu  a  život  jeho  obyvatelstva  a  kdy  orgány  veřejné  moci  nejsou  schopny  řešit  tuto  situaci 
standardními (běžnými) prostředky.“. 
75 Hlaváč, I. Krizová situace. In: Zeman, P. (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno: MU, 2002, s. 114 až 119. Autor na 
str. 120 uvádí doporučenou definici:  „Krizová  situace  je  stav vážného narušení  fungování určitého  systému  či  jeho  části, 
spojený s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení. Krizová situace je mimořádná událost, při níž jsou 
ohroženy cenné a chráněné hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a při které hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo 
způsobené  škody  odstranit  běžnou  činností  správních  úřadů,  orgánů  územní  samosprávy,  ozbrojených  sil,  záchranných 
sborů, havarijních a jiných služeb.“ 
76 Podle zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, k bezpečnostním sborům patří Policie 
České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, 
Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. 
77 Podle zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky se ozbrojené síly se člení na Armádu České republiky, 
Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. 
78 K tomu srov. § 22 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    134 

kontrola ozbrojených sil; běžná činnost správních úřadů; běžná činnost složek integrovaného 
záchranného systému; činnost Veřejného ochránce práv atd.79 

Podle  důvodové  zpráva  k ÚZB  „pojem  krizová  situace  vyjadřuje  faktický  stav“. 
V závislosti  na  charakteru  krizové  situace  umožňuje  ÚZB  (čl.  2  odst.  1)  kompetentním 
ústavním  orgánům  vyhlásit  krizové  stavy  (mimořádné  stavy)80  jako  právní  (ústavní) 
kategorie,  kterým  odpovídají  systémy  mimořádných  (výjimečných)  právních  prostředků 
k zajišťování (k obnovení) normálního (ústavního, právního) stavu.81 

ÚZB v čl. 2 odst. 1 stanoví, že  je‐li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní 
celistvost,  demokratické  základy  ČR  nebo  ve  značném  rozsahu  vnitřní  pořádek  a 
bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo  je‐li třeba 
plnit  mezinárodní  závazky  o  společné  obraně,  lze  vyhlásit  podle  intenzity,  územního 
rozsahu  a charakteru  situace  krizové  stavy  v ÚZB  vyjmenované,  a to nouzový  stav,  stav 
ohrožení  státu nebo válečný  stav. Úpravu konkrétních důvodů  k  vyhlášení  těchto  stavů 
pak obsahuje čl. 43 odst. 1 Ústavy a čl. 5 a 7 ÚZB.  

Podle závažnosti zásahu do ústavních poměrů a naléhavosti takových opatření Ústava 
a ÚZB stanoví a rozlišuje pravomoc pro vyhlašování krizových stavů pro komory Parlamentu 
a  pro  vládu.82  Rozhodnutí  o  ústavním  krizovém  stavu má  vzápětí  řadu  dopadů  na  chod 
ústavního systému a běžný život společnosti.  

Na  ústavní  úpravu  krizových  stavů  navazující  krizový  zákon  (zák.  č.  240/2000  Sb.) 
stanoví v § 3 odst. 1 konkrétní podmínky pro vyhlášení dalšího druhu krizového stavu,83 který 
má zákonný název stav nebezpečí.  

Vyhlášením  krizových  stavů  nabývají  orgány  státní  moci  (zejména  orgány  moci 
výkonné)  i  orgány  územních  samosprávných  celků  určitá  práva  a vznikají  jim  určité 
povinnosti,  jiné subjekty  (právnické  i  fyzické osoby)  jsou pak nuceny strpět určitá omezení 
svých  práv  a  lze  jim  ukládat  mimořádné  povinnosti.  Mobilizují  se  tak  síly  a  prostředky 
k překonání krizových situací. 

2. Kvalifikovat  situaci  za krizovou  je otázkou vysoce odbornou a odpovědnou, která náleží 
výlučně  do  sféry  věcně  příslušných  odborných,  řídících,  resp.  politických  orgánů,  a  to  po 
pečlivém  zvážení nastalých  rizik a dalších  relevantních  informací a údajů. K  tomu  je  třeba 
uvést, že kvalifikovaná situace se považuje de  iure za krizovou situací  teprve vyhlášením 
příslušného  krizového  stavu!84  Stát  (orgány  veřejné  moci)  poté  může  aplikovat  zvláštní 
nástroje  (opatření) k překonávání krizových situací. Toto pojetí koresponduje s čl. 4 odst. 1 

                                                            
79 Filip, J. Ústavní právo. 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: MU, 2003, s. 514 až 518. 
80V odborné  literatuře se setkáváme v této souvislosti s různými pojmy. Pojem mimořádné stavy používá ve své učebnici 
Filip, J. Ústavní právo. 1. Základní pojmy a instituty, Ústavní základy ČR. Brno: MU, 2003, s. 509 a násl. Stejně tak i Pavlíček, 
V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo ČR. 1. část. Praha: Linde, a. s., 2008, s. 723. Platné právo ČR 
mluví o krizových stavech (viz zák. č. 240/1999 Sb., zák. č. 239/2000 Sb.). Stejně tak i Vaníček, J. Činnost ústavních orgánů za 
krizových situací. Správní právo 5/2001, s. 257 a násl., Horák, R. a kolektiv. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. 
Praha: Linde, a. s., 2004. 
81 „Mimořádný právní  stav  je  souborem  zvláštních opatření, která  za běžné situace nemají místo v ústavním uspořádání 
demokratického právního  státu  založeného na  suverenitě  lidu a dělbě moci, ale  jejichž užití  jako naprosto mimořádných 
prostředků je legitimováno mimořádností hrozby, které je vystaveno státotvorné společenství.“. Suchánek, R., Jirásková, V. 
et al. Ústava České republiky v praxi. Praha: Leges, 2009, s. 340. 
82 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo ČR., 1. část. Praha: Linde, a. s., 2008, s. 723. 
83 Vymezeného pouze zákonem. 
84 K tomu blíže Vaníček, J. a kolektiv. Právní úprava krizového řízení. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2006, s. 34 až 37. 
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Mezinárodního paktu o občanských a politických právech85i s čl. 15 odst. 1 Evropské úmluvy 
o lidských právech a základních svobodách.86 

3.  Krizové  situace87  lze  dělit  na  vojenské88  krizové  situace  a  nevojenské89  (civilní)  krizové 
situace.  Vojenské  krizové  situace  vzniknou  zejména  v souvislosti  s  rozsáhlou  závažnou 
diverzní činností proti ČR spojenou se zjevnou přípravou vojenské agrese cizí moci, s vnějším 
vojenským  napadením  ČR,  s plněním  spojeneckých  závazků  v zahraničí  vojenskými  silami, 
včetně  účastí  v mezinárodních  mírových  operacích.  Nevojenské  (civilní)  krizové  situace 
vzniknou zejména v souvislosti s povodněmi a ostatními živelními pohromami, s radiačními a 
ostatními  haváriemi,  s hromadnými  epidemiemi  lidí90  a  hromadnými  nákazami  zvířat, 
s narušením funkčnosti dopravní soustavy, veřejných informačních a komunikačních soustav, 
s rozsáhlými migračními vlnami, s aktivitami mezinárodního zločinu a terorismu, se závažným 
a dlouhotrvajícím narušením pořádku uvnitř ČR. Krizové situace mohou mít samozřejmě  i 
kombinovaný charakter.  

2.2  Systém krizových stavů 

Český právní řád upravuje čtyři druhy krizových stavů: 1. stav nebezpečí; 2. nouzový 
stav; 3. stav ohrožení státu; 4. válečný stav. 
Z ústavní a zákonné úpravy vyplývá, že krizové stavy tvoří systém, pro který platí, že: 

• v případě krizových situací, které nemají vojenský charakter, lze vyhlásit stav nebezpečí, 
nouzový stav a stav ohrožení státu; 

• při  krizových  situacích  vojenského  charakteru  lze  vyhlásit  stav  ohrožení  státu  nebo 
válečný stav; 

• není‐li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, vyhlašuje vláda 
(za  předpokladu,  že  ke  vzniku  krizové  situace  vedly  příčiny  nevojenského  charakteru) 
z vlastního  podnětu  či  na  návrh  hejtmana  kraje  (primátora  hlavního  města  Prahy) 
nouzový stav; 

• pokud  by  vnitřně  bezpečnostní  ohrožení  nenaplňovalo  důvody  pro  vyhlášení  stavu 
ohrožení státu, lze vyhlásit pouze stav nebezpečí nebo nouzový stav; 

                                                            
85  „Je‐li  za mimořádné  situace,  která  je  úředně  vyhlášena,  ohrožen  život  národa, mohou  státy,  smluvní  strany  Paktu, 
přijmout opatření zmírňující jejich závazky podle Paktu v rozsahu, který si vyžádají potřeby takové situace za podmínky, že 
tato opatření nejsou v rozporu s jejich  jinými  závazky podle mezinárodního práva a neznamenají diskriminaci podle  rasy, 
barvy,  pohlaví,  jazyka,  náboženství  nebo  sociálního  původu.“  (Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických  právech  je 
publikován pod č. 120/1976 Sb.) 
86 „V případě války nebo jakéhokoli jiného veřejného ohrožení státní existence může každá Vysoká smluvní strana přijmout 
opatření  k odstoupení od  závazků  stanovených  v této Úmluvě  v rozsahu přísně  vyžadovaném naléhavosti  situace, pokud 
tato opatření nebudou neslučitelná  s ostatními  závazky podle mezinárodního práva.“  (Úmluva o ochraně  lidských práv a 
základních svobod je publikována pod č. 209/1992 Sb.) 
87 Horák, R. a kolektiv. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha:Linde, a.s., 2004, s. 82 až 98. 
88 „Vojenská krizová situace je situace, která vzniká v souvislosti s napadením státu, vnějším ohrožením jeho svrchovanosti 
nebo územní celistvosti nebo plněním mezinárodních závazků a za určitých podmínek  i v souvislosti s vnitřním ohrožením 
státu.“ (Vaníček, J. a kolektiv. Právní úprava krizového řízení. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2006, s. 69) 
89  „Nevojenská  krizová  situace  je  situace,  která  vzniká  v souvislosti  s vnitřním  ohrožením  svrchovanosti  státu  nebo  jeho 
územní  celistvosti,  ohrožením  demokratických  základů  státu  a  bezpečnosti,  životů  a  zdraví, majetkových  hodnot  včetně 
ekonomických  (hospodářských)  nebo  životního  prostředí.“  (Vaníček,  J.  a  kolektiv.  Právní  úprava  krizového  řízení.  Praha: 
EUROLEX BOHEMIA, 2006, s. 79) 
90 Například  španělskou  chřipkou  (kmen H1N1)  onemocnělo  v roce  1918  až  40 %  světové  populace  a  zemřelo  na  ni  50 
miliónů lidí. V roce 1957 asijská chřipka (kmen H2N2) zabila 2 milióny osob. V roce 1968 hongkongská chřipka (kmen H3N2) 
měla okolo 1 miliónu obětí. 
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• stav ohrožení státu je nejvyšším krizovým stavem pro nevojenské krizové situace, které 
však souvisejí s vnitřně bezpečnostním ohrožením91. 

2.3  Stav nebezpečí 
Stav nebezpečí je krizovým stavem, který se může vyhlásit jako neodkladné opatření v 

případě  krizových  situací,  k jejichž  vzniku  vedly  příčiny  nevojenského  charakteru.  Je 
přechodovou kategorií mezi normálním  (ústavním, právním) stavem a nouzovým stavem.92 
Právní úpravu stavu nebezpečí stanoví zejména krizový zákon (zák. č. 240/2000 Sb.). 
Důvody pro vyhlášení  stavu nebezpečí  stanoví § 3 odst. 1 krizového  zákona  takto: „Jsou‐li 
v případě  živelní  pohromy,  ekologické  nebo  průmyslové  havárie,  nehody  nebo  jiného 
nebezpečí  ohroženy  životy,  zdraví, majetek,  životní  prostředí,  pokud  nedosahuje  intenzita 
ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů 
a složek integrovaného záchranného systému.“ 

Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných 
hospodářských a sociálních zájmů. 

Stav nebezpečí může vyhlásit hejtman kraje a v Praze primátor hlavního města Prahy 
(dále  jen  hejtman).  Rozhodnutí  o  vyhlášení  stavu  nebezpečí  musí  obsahovat  krizová 
opatření a  jejich rozsah. Hejtman neprodleně  informuje o vyhlášení stavu nebezpečí vládu, 
Ministerstvo  vnitra  a  sousední  kraje,  pokud  mohou  být  krizovou  situací  dotčeny.  Stav 
nebezpečí  lze vyhlásit  jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území 
kraje  nebo  pro  jeho  část.  Stav  nebezpečí  lze  vyhlásit  na  dobu  nejvýše  30  dnů.  Prodloužit 
dobu stavu nebezpečí vyhlášeného hejtmanem  lze  jen se souhlasem vlády. Stav nebezpečí 
končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o 
jeho zrušení před uplynutím této doby. 

Rozhodnutí  o  stavu  nebezpečí  se  vyhlašuje  uveřejněním  plného  znění  ve  Věstníku 
právních předpisů kraje. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se 
vyvěšuje na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, 
kde je stav nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě 
obvyklými,  zejména  prostřednictvím  hromadných  informačních  prostředků  a  místního 
rozhlasu. 

S vyhlášením stavu nebezpečí jsou spojeny následující důsledky: 

1. Hejtman: 
• plní úkoly uvedené v § 14 odst. 2 a 3 krizového zákona (např. organizuje a koordinuje 

evakuaci), 
• je oprávněn nařídit konkrétní krizová opatření uvedená v § 14 odst. 5 a 6 krizového 

zákona (např. nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob). 

2. Hejtman (starosta příslušné obce) může zavést regulační opatření v hospodářské oblasti 
na základě zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

3. Další  důsledky  vyhlášení  stavu  nebezpečí  jsou  uvedeny  v krizovém  zákoně,  v zákoně 
o hospodářských  opatřeních  pro  krizové  stavy,  v trestním  zákoníku  a  v dalších 
navazujících zákonech. 

                                                            
91 K tomu blíže Vaníček, J. a kolektiv. Právní úprava krizového řízení. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2006, s. 89 a 90. 
92 Filip, J. Ústavní právo. 1. Základní pojmy a instituty, Ústavní základy ČR. Brno: MU, 2003, s. 529.  
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2.4 Nouzový stav 
Nouzový  stav93  je  krizovým  stavem,  který  lze  vyhlásit při  vzniku  krizové  situace,  kdy 

důvodem  jejího vzniku  jsou zejména nevojenské příčiny.94 Ústavní úpravu nouzového stavu 
stanoví ÚZB (zejména čl. 5 a 6).  

Důvody  pro  vyhlášení  nouzového  stavu  stanoví  čl.  5  odst.  1  ÚZB  takto:  „V případě 
živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo  jiného nebezpečí, 
které  ve  značném  rozsahu  ohrožují  životy,  zdraví  nebo majetkové  hodnoty  anebo  vnitřní 
pořádek a bezpečnost.“  

Uvedené  důvody  jsou  stanoveny  taxativně,  i když  v  obecných  pojmech.  Týkají  se 
takového nebezpečí (může vzniknout lidskou činností, ale také jinak), které musí nastat zcela 
náhle a vyžaduje okamžité reagování státních orgánů, jako tomu bývá typicky při povodních, 
velkých lesních požárech, při průmyslových haváriích, při radiační havárii apod.95, 96 
Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných 
hospodářských a sociálních zájmů (čl. 5 odst. 2 ÚZB). 

Nouzový  stav  může  (ale  nemusí)  vyhlásit  vláda  (z vlastního  podnětu  nebo  na 
základě  požadavků  hejtmana).  Je‐li  nebezpečí  z  prodlení,  může  vyhlásit  nouzový  stav 
předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Vláda 
o vyhlášení  nouzového  stavu  neprodleně  informuje  Poslaneckou  sněmovnu,  která může 
vyhlášení nouzového stavu zrušit. Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na 
určitou dobu a pro určité území. Může  se vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů pro omezené 
nebo  celé  území  ČR.  Uvedená  doba  se  může  prodloužit  jen  po  předchozím  souhlasu 
Poslanecké  sněmovny.  Nouzový  stav  končí  uplynutím  doby,  na  kterou  byl  vyhlášen, 
pokud  vláda  nebo  Poslanecká  sněmovna  nerozhodnou  o  jeho  zrušení  před  uplynutím 
této doby. V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna (čl. 35 Ústavy), přísluší podle 
čl. 11 písm. a) ÚZB rozhodnout o prodloužení nebo zrušení nouzového stavu Senátu. 
Rozhodnutí  o  nouzovém  stavu  se  zveřejňují  v  hromadných  sdělovacích  prostředcích 
a vyhlašují  se  stejně  jako  zákon  (čl.  12  ÚZB).  Účinnosti  nabývají  okamžikem,  který  se 
v rozhodnutí stanoví.  

S vyhlášením nouzového stavu jsou spojeny následující důsledky: 
 

1. Současně  s vyhlášením nouzového  stavu musí vláda vymezit  (čl. 6 odst. 1 ÚZB), která 
práva stanovená ve zvláštním zákoně97 a v jakém rozsahu se v souladu s LZPS98 omezují 
a které  povinnosti  a  v  jakém  rozsahu  se  ukládají.  Podrobnosti  stanoví  zákon  (k  tomu 
srov. § 5 a 6 krizového zákona).  

2. Po dobu nouzového stavu lze za podmínek uvedených v čl. 10 ÚZB prodloužit99 zákonem 
pravidelná  volební  období  (vztahuje  se  na  volby  všeho  druhu),  nejdéle  však  o  šest 
měsíců.  

                                                            
93  I  když  ústavní  i  zákonný  název  zní  „nouzový  stav“,  setkáváme  se  ve  sdělovacích  prostředcích  i  v praxi  s nepřesným 
názvem „stav nouze“. 
94  „Nouzový  stav  státu není  situace,  která by měla předvídaně především politický  charakter.“. Klíma, K. Ústavní právo. 
Plzeň: Aleš Čeněk 2006, s. 215. 
95 Kolektiv autorů. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, 2003, str. 11. 
96 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. 2. díl, Ústavní právo ČR, 1. část. Praha: Linde, a. s., 2008, s. 723. 
97 Jde především o krizový zákon. 
98 K tomu srov. zejména čl. 4 LZPS. 
99 Ustanovení čl. 10 ÚZB doplňuje čl. 21 odst. 2 LZPS, který zní: „Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná 
volební období stanovená zákonem.“ 
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3. Vláda  může  nařízením  zavést  regulační  opatření  v hospodářské  oblasti  na  základě 
zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

4. Další důsledky vyhlášení nouzového  stavu  jsou uvedeny v bezpečnostních  zákonech, v 
zákoně o hospodářských opatřeních pro  krizové  stavy,  v trestním  zákoníku  a  v dalších 
navazujících zákonech. 

2.5 Stav ohrožení státu 
Stav ohrožení státu je krizovým stavem, který lze vyhlásit při ohrožení státu vojenského 

charakteru a při nejvyšším stupni ohrožení státu nevojenského  (civilního) charakteru, které 
však  souvisí  s vnitřně  bezpečnostním  ohrožením.100,101Při  vzniku  krizové  situace 
nevojenského – záchranného charakteru nelze stav ohrožení státu vyhlásit. Ústavní úpravu 
stavu ohrožení státu stanoví ÚZB (zejména čl. 7). 

Důvody  pro  vyhlášení  stavu  ohrožení  státu  stanoví  čl.  7  odst.  1  ÚZB  takto:  „Je‐li 
bezprostředně  ohrožena  svrchovanost  státu  nebo  územní  celistvost  státu  anebo  jeho 
demokratické základy.“  

Stav  ohrožení  státu  může  (ale  nemusí)  vyhlásit  na  návrh  vlády  Parlament  (na 
oddělených  schůzích  komor).  K  přijetí  usnesení  o vyhlášení  stavu  ohrožení  státu  je  třeba 
souhlasu  nadpoloviční  většiny  všech  poslanců  a souhlasu  nadpoloviční  většiny  všech 
senátorů. V usnesení Parlament vymezí území, kterého se vyhlášený stav týká. Stav ohrožení 
státu se vyhlašuje pro omezené nebo pro celé území ČR bez časového omezení. V době, kdy 
je  Poslanecká  sněmovna  rozpuštěna  (čl.  35  Ústavy),  přísluší  podle  čl.  11  písm.  a)  ÚZB 
rozhodnout  o  vyhlášení  stavu  ohrožení  státu  Senátu.  V  ústavním  pořádku  není  výslovně 
uvedeno, kdo rozhoduje o zrušení stavu ohrožení státu.102  

Rozhodnutí  o  stavu  ohrožení  státu  se  zveřejňují  v  hromadných  sdělovacích 
prostředcích  a  vyhlašují  se  stejně  jako  zákon  (čl.  12 ÚZB). Účinnosti  nabývají  okamžikem, 
který se v rozhodnutí stanoví.  

S vyhlášením stavu ohrožení státu jsou spojeny následující důsledky:103 

1. Po dobu stavu ohrožení státu:  

• může  vláda požadovat,  aby Parlament projednal  vládní návrh  zákona  ve  zkráceném 
jednání, o  takovém návrhu  se PS usnese do 72 hodin a  Senát do 24 hodin od  jeho 
postoupení Poslaneckou sněmovnou. Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že 
je návrh zákona přijat; 

•  prezident republiky nemá právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání; 

•  ve zkráceném jednání nemůže vláda předložit návrh ústavního zákona; 

•  lze  za  podmínek  uvedených  v čl.  10 ÚZB  prodloužit104  zákonem  pravidelná  volební 
období (vztahuje se na volby všeho druhu), nejdéle však o šest měsíců. 

2. I když čl. 7 ÚZB neobsahuje obdobu úpravy v čl. 6 odst. 1 ÚZB, lze za stavu ohrožení státu 
podle  § 5  krizového  zákona  na  nezbytně  nutnou  dobu  a v nezbytně  nutném  rozsahu 

                                                            
100 Ohrožení státu „má tedy bezprostřední politický charakter ohrožení teritoria, existence republiky a demokracie jako 
formy vládnutí ve smyslu ústavních základů“. Klíma, K. Ústavní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 216. 
101 K tomu též blíže Vaníček, J. a kolektiv. Právní úprava krizového řízení. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2006, s. 89 a 90. 
 
102 Lze dovodit, stav ohrožení státu může být ukončen stejným způsobem, jako byl vyhlášen. 
103 Omezení základních práv a svobod za stavu ohrožení státu upravují bez výslovného ústavního zmocnění běžné zákony. 
104 Ustanovení čl. 10 ÚZB doplňuje čl. 1 odst. 2 LZPS. 
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omezit určitá práva a současně je vláda oprávněna nařídit krizová opatření uvedená v § 6 
a 7 krizového zákona.  

3. K zajištění obrany státu za stavu ohrožení státu se podle § 53 odst. 1 zákona o zajišťování 
obrany  ČR  (zák.  č.  222/1999  Sb.)  v  nezbytně  nutné míře  omezuje  svoboda  pohybu  a 
pobytu a právo pokojně se shromažďovat. 

4. Po  vyhlášení  stavu  ohrožení  státu  prezident  republiky  nařizuje mobilizační  výzvou  na 
návrh vlády mobilizaci ozbrojených sil (§ 23 branného zákona). 

5. Vláda může nařízením zavést regulační opatření v hospodářské oblasti na základě zákona 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

6. Vláda  může  za  stavu  ohrožení  státu  upravit  nařízením  sazby  daně  z příjmu,  daně 
z přidané hodnoty, daně silniční a sazby správních a soudních poplatků. 

7. Další  důsledky  vyhlášení  stavu  ohrožení  státu  jsou  uvedeny  v  zákonech  upravujících 
obranu ČR, v bezpečnostních zákonech, v zákoně o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy a v dalších navazujících zákonech. 

8. Řada kvalifikovaných skutkových podstat uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku 
(zák. č. 40/2009 Sb.) obsahuje kvalifikační znak „za stavu ohrožení státu“. 

 

Za stavu ohrožení státu orgány krizového řízení mohou činit krizová opatření související 
s  nevojenským  (civilním)  ohrožením  nebo  s vojenským  ohrožením.  Může  ale  dojít  i  ke 
společnému užití obou typů opatření. Po vyhlášení vojenského stavu ohrožení státu lze však 
užít  krizová  opatření  pro  nevojenský  (civilní)  stav  ohrožení  státu  jen  v míře,  která  souvisí 
s vojenským krizovým stavem (např. půjde o likvidaci požárů vyvolaných vojenskými útoky).  

2.6 Válečný stav 
Válečný  stav  je  krizovým  stavem,  který  lze  vyhlásit  při  nejvyšším  stupni  vojenského 

ohrožení ČR (vnějšího), nebo je‐li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně 
proti napadení  (tzn.,  že  ČR bezprostředně ohrožena na  své  samostatnosti a  celistvosti být 
nemusí). Vyhlášení válečného stavu má v českém ústavním právu význam ve vztahu k cizím 
státům i vůči vlastnímu obyvatelstvu, a to jako akt nejvyšší důležitosti pro existenci národa a 
státu.105 Ústavní úpravu válečného stavu stanoví Ústava (čl. 39 odst. 3, čl. 43 odst. 1) a ÚZB 
(zejména  čl. 2). „Ústavnímu právu  je vyhrazeno určit, komu přísluší válečný  stav vyhlásit a 
s jakými vnitrostátními důsledky.“.106  

Důvody  pro  vyhlášení  válečného  stavu  stanoví  čl.  43  odst.  1 Ústavy  takto:  „Je‐li  ČR 
napadena,  nebo  je‐li  třeba  plnit  mezinárodní  smluvní  závazky  o  společné  obraně  proti 
napadení.“  

Rozhodnutí o válečném stavu má pro případ agrese pouze deklaratorní charakter; jinak 
je tomu při plnění mezinárodního závazku při společné obraně. Ani v případě, je‐li třeba plnit 
závazky  o  společné  obraně  proti  napadení,  nemůže  Parlament  rozhodnout  o  vyhlášení 
válečného  stavu,  pokud  by  mělo  jít  o  útok,  neboť  útočná  válka  je  zakázána 

                                                            
105 Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád ČR. 1. díl, Ústavní systém. Praha: Linde, a. s., 1998, s. 181. 
106 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo ČR. 1. část. Praha: Linde, a. s., 2008, s. 724 a 725.  
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mezinárodněprávně (srovnej např. čl. 2 odst. 3 a 4 Charty Organizace spojených národů)107 
i ústavněprávně. Vždy půjde jen o reakci na akci někoho jiného. 
 

Válečný  stav může  (ale  nemusí)  vyhlásit  na  návrh  vlády  Parlament  (na  oddělených 
schůzích komor).108 Ústava požaduje k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu souhlasu 
nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů  (čl. 39 odst. 3). 
V době, kdy  je PS rozpuštěna  (čl. 35 Ústavy), přísluší podle  čl. 11 písm. a) ÚZB rozhodnout 
o vyhlášení  válečného  stavu  Senátu.  Válečný  stav  se  vyhlašuje  pro  celé  území  ČR  bez 
časového  omezení.  V ústavním  pořádku  není  výslovně  uvedeno,  kdo  rozhoduje  o  zrušení 
válečného stavu.109 „Je možno dovodit, že válečný stav má být ukončen stejným způsobem, 
jako byl vyhlášen 

Rozhodnutí  o  vyhlášení  válečného  stavu  se  zveřejní  v  hromadných  sdělovacích 
prostředcích a vyhlásí se stejně jako zákon (čl. 12 ÚZB). Účinnosti nabývá okamžikem, který 
se v rozhodnutí stanoví.  

 
S vyhlášením válečného stavu jsou spojeny následující důsledky:110  

1. Vyhlášením  válečného  stavu  se  uvádí  do  pohybu  řada  krizových  opatření,  kterými  se 
výrazně  mění  vnitřní  fungování  ČR  (mobilizace  ozbrojených  sil,  omezení  základních 
lidských práv a svobod a uložení povinností atd.) a které se promítají i do vnějších vztahů 
(přerušení diplomatických vztahů, uzavření hranic, vypovězení bilaterálních smluv atd.). 

2. Po dobu válečného stavu:  

• může  vláda požadovat,  aby Parlament projednal  vládní návrh  zákona  ve  zkráceném 
jednání,  o  takovém  návrhu  se  PS  usnese  do  72  hodin  a  Senát  do  24 hodin  od  jeho 
postoupení Poslaneckou sněmovnou. Jestliže se Senát v této  lhůtě nevyjádří, platí, že 
je návrh zákona přijat; 

• prezident republiky nemá právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání; 

• ve zkráceném jednání nemůže vláda předložit návrh ústavního zákona; 

• lze  za  podmínek  uvedených  v čl.  10 ÚZB  prodloužit111  zákonem  pravidelná  volební 
období (vztahuje se na volby všeho druhu), nejdéle však o šest měsíců.  

3. K  zajišťování obrany  ČR  za válečného  stavu  se podle § 53 odst. 1  zákona o zajišťování 
obrany  ČR  (zák.  č.  222/1999  Sb.)  v  nezbytně  nutné míře  omezuje  svoboda  pohybu  a 
pobytu a právo pokojně se shromažďovat. 

4. Po  vyhlášení  stavu  ohrožení  státu  prezident  republiky  nařizuje mobilizační  výzvou  na 
návrh vlády mobilizaci ozbrojených sil (§ 23 branného zákona). 

                                                            
107  Podle  čl.  2  odst.  3  Charty  Organizace  spojených  národů:  „Všichni  členové  řeší  své  mezinárodní  spory  pokojnými 
prostředky tak, aby ani mezinárodní mír a bezpečnost, ani spravedlnost nebyly ohrožovány.“ 
108  Otázkou  je  reálnost  vyhlášení  válečného  stavu  za  situace  překvapivého  napadení  ČR.  K tomu  blíže  Suchánek,  R., 
Jirásková, V. et al. Ústava České republiky v praxi, Praha: Leges, 2009, s. 344. 
109„Je možno  dovodit,  že  válečný  stav má  být  ukončen  stejným  způsobem,  jako  byl  vyhlášen.“.  Sládeček, V., Mikule,V., 
Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 325. 

110 Omezení základních práv a svobod za válečného stavu upravují bez výslovného ústavního zmocnění běžné zákony. 
111 Ustanovení čl. 10 ÚZB doplňuje čl. 21 odst. 2 LZPS. 
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5. Vláda  může  nařízením  zavést  regulační  opatření  v hospodářské  oblasti  na  základě 
zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

6. Vláda může  za válečného  stavu upravit nařízením  sazby daně  z příjmu, daně  z přidané 
hodnoty, daně silniční a sazby správních a soudních poplatků. 

7. Další důsledky vyhlášení válečného stavu  jsou uvedeny v zákonech upravujících obranu 
ČR, v bezpečnostních zákonech, v zákoně o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
a v dalších navazujících zákonech.  

8. Řada kvalifikovaných skutkových podstat uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku 
(zák. č. 40/2009 Sb.) obsahuje kvalifikační znak „za válečného stavu“. 

3  SUBJEKTY BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 

Ústavní pořádek (ani zákonná úprava) nikde nedefinuje pojem subjekty bezpečnosti 
ČR ani neuvádí taxativní výčet subjektů bezpečnosti ČR. Subjekty bezpečnosti ČR budeme 
rozumět  ty  činitele,  které mají  a  vykonávají  vliv  na  stav  bezpečnosti  ČR  a  kterým  ústavní 
(zákonné)  předpisy  k uskutečňování  tohoto  vlivu  dávají  určitá  práva  a  ukládají  určité 
povinnosti. Jejich základní výčet lze odvodit zejména z ustanovení ÚZB.  

Podle  čl.  1 ÚZB  je  zajištění  svrchovanosti  a  územní  celistvosti  ČR,  ochrana  jejích 
demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot základní povinností 
státu.112  Státem  se  rozumí  ČR,  která  uvedené  povinnosti  plní,  zejména  orgány  moci 
zákonodárné,  výkonné  a  soudní. Ustanovení  čl.  1 ÚZB  tak  zakládá  výslovně  výjimečnou 
ústavní povinnost všech státních orgánů chránit (garantovat) uvedené hodnoty. 

Podle čl. 3 odst. 1 ÚZB bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní 
sbory,  záchranné  sbory  a  havarijní  služby.  Vyjmenované  subjekty  jsou  základem 
bezpečnostního systému ČR, neboť zajišťují bezpečnost ČR jako své hlavní nebo převažující 
poslání.  I když  to  není  v ústavním  textu  výslovně  uvedeno,  je  výčet  subjektů  v tomto 
odstavci nepochybně demonstrativní, neboť i jiné sbory či další orgány mohou mít uloženy 
úkoly  k zajišťování  bezpečnosti  ČR,  aniž  by  to muselo  být  v ústavním  zákoně  výslovně 
uvedeno.113  

Podle Preambule Ústavy jsou občané ČR odhodláni budovat, chránit a rozvíjet ČR jako 
vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým 
a zodpovědnosti vůči celku. V souladu s uvedeným obecným určením vztahu občanů ČR ke 
své vlasti se v čl. 3 odst. 2 ÚZB stanoví, že státní orgány, orgány územních samosprávných 
celků  a právnické  a  fyzické osoby  jsou  povinny  se podílet  na  zajišťování  bezpečnosti  ČR. 
Rozsah jejich povinností a další podrobnosti pak stanoví zákonná úprava. Takové povinnosti 
mohu být uloženy na území ČR všem fyzickým a právnickým osobám.114, 115, 116 

Z platné  ústavní  a  zákonné  úpravy  vyplývá,  že  subjekty  bezpečnosti  ČR  jsou117 
zejména:  Parlament,  prezident  republiky,  vláda,  Bezpečnostní  rada  státu, ministerstva  a 
ostatní  ústřední  správní  úřady,  soudy,  ústavní  orgány  sui  generis  (Česká  národní  banka, 

                                                            
112 V čl. 1 ÚZB je výslovně formulována výjimečná ústavní povinnost státu. 
113 Strukturu modelu bezpečnostního systému ČR uvádí Danics, Š. Bezpečnostní politika. Praha: PA ČR, 2007, s. 77 až 81. 
114 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo ČR. 1. část. Praha: Linde, a. s., 2008, s. 719. 
115 Povinnosti mohou být uloženy i občanům ČR, kteří nežijí nebo se nezdržují na území ČR. 
116 K tomu blíže též Úmluva o nucené nebo povinné práci (Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29 byla vyhlášena pod č. 
506/1990 Sb.). 
117 V širším smyslu. 
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Nejvyšší kontrolní úřad), jiné správní úřady, ozbrojené síly, ozbrojené a ostatní bezpečnostní 
sbory,  záchranné  sbory,  havarijní  služby,  orgány  územních  samosprávných  celků,  ale  i 
právnické osoby a fyzické osoby. 

4  VYBRANÉ ÚSTAVNÍ SUBJEKTY BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 

V další  části  jsou  uvedeny  stručné  charakteristiky  vybraných  ústavních  subjektů 
bezpečnosti  ČR,  a  to  v souvislosti  s jejich  účastí  na  zajišťování  bezpečnosti  ČR.  Jde  tedy  o 
naznačení problematiky postavení,  základního poslání, působnosti, pravomoci atd.  toho  či 
onoho subjektu při zajišťování bezpečnosti ČR a nikoli o  jeho celkové ústavní  (popř. právní) 
vymezení. 

4.1 Parlament 

Z Ústavy  koncipující  český  stát  jako  parlamentní  republiku  vyplývá,  že  v oblasti 
zajišťování  bezpečnosti  ČR  přísluší  rozhodující  úloha  Parlamentu,  především  pak  jeho 
Poslanecké  sněmovně.  V této  souvislosti  jeho  postavení,  působnost  a činnost  stanoví 
zejména  Ústava,  ÚZB  a  zákony  o  jednacích  řádech  komor  Parlamentu.  Základní  poslání 
Parlamentu pak spočívá v činnosti v oblasti zákonodárné (ústavodárné), v oblasti zahraniční 
politiky a v oblasti kontrolní; za krizových situací ve vydávání rozhodnutí sui generis.118  

Podle čl. 6 odst. 2 ÚZB lze nouzový stav vyhlášený (čl. 5 odst. 1 ÚZB) vládou prodloužit 
jen  po  předchozím  souhlasu  Poslanecké  sněmovny.  Poslanecká  sněmovna  může  též  na 
základě vlastního rozhodnutí (bez iniciativy vlády) zrušit nouzový stav, a to kdykoli (čl. 6 odst. 
3 ÚZB). K prodloužení nouzového stavu nebo k jeho zrušení je potřeba nadpoloviční většiny 
přítomných poslanců (čl. 39 odst. 2 Ústavy). 
Parlament: 

• může  rozhodnout na návrh vlády o vyhlášení stavu ohrožení  státu,  je‐li bezprostředně 
ohrožena  svrchovanost  státu  nebo  územní  celistvost  státu  nebo  jeho  demokratické 
základy (čl. 7 odst. 1 ÚZB). K přijetí usnesení v komorách je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů obou komor (čl. 7 odst. 2 ÚZB).  

• rozhoduje  o  vyhlášení  válečného  stavu,  je‐li  ČR  napadena,  nebo  je‐li  třeba  plnit 
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení  (čl. 43 odst. 1 Ústavy). 
K přijetí usnesení v komorách  je  třeba  souhlasu nadpoloviční většiny všech  členů obou 
komor (čl. 39 odst. 3 Ústavy).  

• rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace,  jíž  je ČR členem 
(čl.  43  odst.  2  Ústavy).  K přijetí  usnesení  v  komorách  je  třeba  souhlasu  nadpoloviční 
většiny všech členů obou komor (čl. 39 odst. 3 Ústavy). 

Za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu Poslanecká sněmovna na návrh 
vlády přijímá mimořádný státní závěrečný účet a zákon o nouzovém nebo válečném státním 
rozpočtu.  

Podle  čl. 43 odst. 3 Ústavy Parlament vyslovuje souhlas  (potřebnou většinu stanoví 
čl. 39 odst. 3 Ústavy): s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR; s pobytem ozbrojených 

                                                            
118 K tomu též blíže § 180d zákona o jednacím řádu PS, který upravuje zkrácené jednání PS ve věcech bezpečnosti republiky. 
Obdobná úprava je v § 132 zákona o jednacím řádu Senátu. 
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sil  jiných  států na území  ČR, nejsou‐li  taková  rozhodnutí  vyhrazena  (ústavním předpisem) 
vládě.  

Ani  v případech,  kdy  vláda  rozhoduje bez předchozího  souhlasu Parlamentu  (čl. 43 
odst. 4 a 5 Ústavy), nejsou  jeho obě komory zbaveny práva určujícím způsobem zasáhnout 
do těchto pravomocí (čl. 43 odst. 6 Ústavy). Parlament může rozhodnutí vlády zrušit. Postačí 
k  tomu  i  nesouhlasné  usnesení  jedné  z komor,  přijaté  nadpoloviční  většinou  všech  členů 
komory. V těchto záležitostech mají obě komory rovné postavení. 

V  době,  kdy  je  Poslanecká  sněmovna  rozpuštěna,  přísluší  Senátu  (čl.  11  ÚZB): 
rozhodnout o prodloužení nebo o zrušení nouzového stavu, o vyhlášení stavu ohrožení státu 
nebo válečného stavu a o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR 
členem;  vyslovit  souhlas  s  vysláním  ozbrojených  sil  ČR  mimo  území  ČR  a s pobytem 
ozbrojených sil jiných států na území ČR, nejsou‐li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.  

K  přijetí  usnesení  je  nutná  nadpoloviční  většina  všech  senátorů.  Senát  zastupuje 
Poslaneckou  sněmovnu  jen  pro  případ  jejího  rozpuštění.  Nezastupuje  však  Poslaneckou 
sněmovnu  v plném  rozsahu, protože nemůže přijímat  zákonné opatření  ve  věcech Ústavy, 
státního  rozpočtu,  státního  závěrečného  účtu,  volebního  zákona  a  mezinárodních  smluv 
podle čl. 10 Ústavy (čl. 33 odst. 2 Ústavy). 

Ústavním problémem  je  skutečnost,  že Poslanecká  sněmovna může být po určitou 
dobu neschopná se platně usnášet [čl. 35 odst. 1 písm. d) Ústavy]. Za takové situace může 
k rozpuštění  Poslanecké  sněmovny  dojít  nejdříve  po  třech měsících  od  doby,  kdy  nastala 
skutečnost  způsobující  její neschopnost usnášet  se. Po dobu nejméně 3 měsíců  tak vzniká 
legislativní  vakuum; nelze přijímat  zákony. Po dobu nejméně 3 měsíců  Senát  tak nemůže: 
rozhodovat o prodloužení nebo zrušení nouzového stavu; o vyhlášení stavu ohrožení státu 
nebo válečného stavu; vyslovit souhlas s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území republiky; 
vyslovit  souhlas  s pobytem  ozbrojených  sil  jiných  států  na  území  ČR,  pokud  o  nich 
nerozhoduje vláda.  

V posledních  dvou  bodech  také  může  nastat situace,  kdy  následkem  nemožnosti 
rozpustit Poslaneckou sněmovnu a nemožnosti Senátu přijmout uvedená rozhodnutí, včetně 
vyhlášení  válečného  stavu  podle  čl.  43  odst.  1  Ústavy,  nebude  ČR  moci  dostát  svým 
mezinárodním smluvním závazkům. 

4.2 Prezident republiky 

Prezident republiky je ústavním orgánem moci výkonné (je hlavou státu) se jmenovitě 
uvedenými  úkoly  v oblasti  bezpečnosti  ČR.  V této  souvislosti  jeho  postavení,  působnost  a 
činnost stanoví zejména Ústava, ÚZB, zákony o jednacích řádech komor Parlamentu a zákony 
upravující obranu ČR.119  

Základní poslání prezidenta  republiky v oblasti bezpečnosti  ČR spočívá ve vykonávání 
funkce vrchního velitele ozbrojených sil [čl. 63 odst. 1 písm. c) Ústavy]. Pravomoci vrchního 
velitele ozbrojených sil jsou uvedeny v ústavních a dalších zákonech. V čl. 63 písm. g) Ústavy 
je  uvedena  pravomoc  jmenovat  a povyšovat  generály. Dále  podle  zák.  č.  219/1999  Sb.,  o 
ozbrojených  silách  České  republiky,  je  prezident  republiky  nejvyšším  služebním  orgánem 
v ozbrojených  silách,  který  svým  rozkazem  může  stanovit  rozsah  působnosti  velitelů, 
náčelníků a jiných vedoucích pracovníků. Podle  téhož zákona prezident  republiky schvaluje 
základní  vojenské  řády,  jmenuje  a  odvolává  náčelníka  Vojenské  kanceláře  prezidenta 
republiky,  propůjčuje  čestné  a  historické  názvy  vojenským  útvarům  a propůjčuje  bojové 
                                                            
119 K tomu je nutno uvést, že rozhodnutí prezidenta republiky vydaná v režimu čl. 63 odst. 3 Ústavy, podléhají kontrasignaci 
předsedy vlády nebo jim pověřeného člena vlády – odpovědnost proto nese vláda.  
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zástavy; dále na návrh vlády  jmenuje a odvolává náčelníka Generálního  štábu Armády  ČR. 
Prezident republiky má také právo ukládat úkoly zpravodajským službám ČR (§ 8 odst. 4 zák. 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky). 

Prezident  republiky  se  na  rozhodování  o  vyhlášení  krizových  stavů  bezprostředně 
nepodílí.  

Za  nevojenských  (civilních)  krizových  stavů  (nouzový  stav  nebo  stav  ohrožení  státu) 
nemá  prezident  republiky  žádné  mimořádné  rozhodovací  pravomoci.  Právo  prezidenta 
republiky  vetovat  Parlamentem  přijatý  zákon  ve  zkráceném  řízení  zůstává  za  nouzového 
stavu  zachováno  (čl.  50  odst.  1  Ústavy);  po  dobu  stavu  ohrožení  státu  je  toto  právo 
suspendováno  (čl. 8 odst. 3 ÚZB). Za nevojenských krizových stavů má prezident  republiky 
zachováno právo účasti vůči Parlamentu, vládě i Bezpečnostní radě státu (čl. 64 Ústavy a čl. 9 
odst. 3 ÚZB).  

Po vyhlášení vojenského krizového stavu (stavu ohrožení státu nebo válečného stavu) 
prezident  republiky  na  návrh  vlády  nařizuje  a  zrušuje  (je  povinen)  mobilizační  výzvou 
mobilizaci ozbrojených sil  (§ 23 odst. 4 branného  zákona). Dále prezident  republiky může 
samostatně (§ 34 odst. 5 branného zákona) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 
vyzvat vojáky v záloze, kteří  jsou v zahraničí, aby vstoupili do ozbrojených sil spojeneckého 
státu,  na  jehož  území  se  nacházejí  nebo  do  něhož  se mohou  dostat.  Prezident  republiky 
může na základě žádosti občana ČR (a po jejím vlastním posouzení) dát souhlas k jeho vstupu 
do  ozbrojených  sil  jiných  států  (§  34  branného  zákona);  souhlas,  který  může  prezident 
republiky  kdykoliv  odvolat,  pozbývá  platnosti  při  vyhlášení  stavu  ohrožení  státu  nebo 
válečného  stavu. Po dobu  stavu ohrožení  státu nebo  válečného  stavu  je právo prezidenta 
republiky vrátit zákon přijatý Parlamentem ve zkráceném jednání suspendováno (čl. 8 odst. 3 
ÚZB).  Za  vojenských  krizových  stavů má  prezident  republiky  zachováno  právo  účasti  vůči 
Parlamentu, vládě i Bezpečnostní radě státu (čl. 64 Ústavy a čl. 9 odst. 3 ÚZB). 

4.3 Vláda 

Vláda  je  vrcholným  ústavním  orgánem  moci  výkonné  (čl.  67  odst.  1  Ústavy)  se 
všeobecnou  věcnou  působností,  která  odpovídá  za  zajišťování  bezpečnosti  ČR,  a to  jak  ve 
vnějších  vztazích,  tak  i  uvnitř  státu.  V této  souvislosti  její  postavení,  působnost  a  činnost 
stanoví  zejména  Ústava,  ÚZB,  zákony  o  jednacích  řádech  komor  Parlamentu,  zákony 
upravující obranu ČR, bezpečnostní zákony a zákon o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy. 

Základní poslání vlády pak spočívá v zabezpečování komplexní funkčnosti celého 
bezpečnostního systému v oblasti politiky zahraniční, hospodářské, obranné i politiky 
vnitřní bezpečnosti.120  

Vláda  vypracovává  a  schvaluje  usnesením  Bezpečnostní  strategii  ČR.  Poslední 
novelizovaný text Bezpečnostní strategie ČR byl schválen vládou dne 10. prosince 2003.  
Bezpečnostní  strategie ČR  je  základním  koncepčním  dokumentem,  který  obsahuje 
nejdůležitější principy bezpečnostní politiky ČR. Text za základní bezpečnostní organizaci pro 
ČR označuje NATO s tím, že ČR podporuje rozvoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie a komplementární rozvoj schopností obou organizací. Nově  jako strategickou 
hrozbu označuje globální teroristické aktivity ve spojení se šířením zbraní hromadného ničení 
a jejich  nosičů  a  zdůrazňuje  „privatizaci“  zdrojů  hrozeb.  Bezpečnost  pojímá  komplexně  od 

                                                            
120 Za všech situací (včetně krizových) je samozřejmě nedotčena politická odpovědnost vlády vůči Parlamentu, zejména ve 
vztahu k Poslanecké sněmovně. 
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zajištění  na  úrovni  jednotlivého  občana  až  po  úroveň  celostátní.  Klade  důraz  na  ochranu 
elektronických,  komunikačních  a  informačních  sítí  a  na  boj  s  korupcí  a  organizovaným 
zločinem.  Bezpečnostní  strategie  ČR  je  veřejným121  politickým  a  bezpečnostním 
dokumentem.122  

Vláda  stanoví  svým  usnesením  kompetenci  (rozsah  pověření)  Bezpečnostní  rady 
státu. Vláda odpovídá též za přípravu a zajišťování obrany ČR (§ 4 zák. č. 222/1999 Sb.). Dále 
má  odpovědnost  za  činnost  zpravodajských  služeb  ČR  a  jejich  koordinaci  (§  7  zák.  č. 
153/1994 Sb.). Podle zákona o zpravodajských službách ČR vláda ukládá těmto službám úkoly 
v mezích jejich působnosti (§ 8 odst. 4 zák. č. 153/1994 Sb.).  

Podle čl. 43 odst. 4 Ústavy vláda (sama) rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo 
území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, a to nejdéle na dobu 60 dnů, 
jde‐li o: 
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, 
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem, 

a to se souhlasem přijímajícího státu, 
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických 

haváriích. 
 

Vláda dále (sama) rozhoduje (čl. 43 odst. 5 Ústavy): 
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR nebo o jejich přeletu nad územím 

ČR, 
b) o  účasti  ozbrojených  sil  ČR  na  vojenských  cvičeních  mimo  území  ČR  a o účasti 

ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR. 
 

Vláda  je  povinna  o  rozhodnutích  podle  čl.  43  odst.  4  a  5  Ústavy  neprodleně 
informovat obě komory Parlamentu, přičemž Parlament může rozhodnutí vlády zrušit (čl. 43 
odst. 6 Ústavy).  

Svrchovaným právem vlády je: 
• určit,  zda hrozí nebo nastala  taková  krizová  situace,  k jejímuž odvrácení nebo  řešení  je 

nezbytné vyhlásit krizový stav;  
• kvalifikovat  takovou  krizovou  situaci  (krizová  situace  vojenského  či  nevojenského 

charakteru)  a  navrhnout  vyhlásit  (stav  ohrožení  státu,  válečný  stav),  příp.  vyhlásit 
příslušný krizový stav (nouzový stav); 

• podle druhu vyhlášeného krizového stavu přijímat odpovídající (přípustná) opatření. 
 

Podle čl. 5 odst. 1 ÚZB může vláda vyhlásit nouzový stav (z vlastního podnětu nebo 
na návrh hejtmana kraje). Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit (čl. 6 
odst.  1 ÚZB),  která  práva  stanovená  ve  zvláštním  zákoně  a  v jakém  rozsahu  se  v souladu 
s LZPS omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají (podrobnosti stanoví krizový 
zákon). Za nouzového stavu může vláda nařízením zavést regulační opatření v hospodářské 
oblasti na základě zákona o hospodářských opatřeních. Vláda o vyhlášení nouzového stavu 

                                                            
121  Uvedená  charakteristika  i  text  Bezpečnostní  strategie  ČR  jsou  uveřejněny  na  internetových  stránkách  vlády 
(www.vlada.cz) a internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). 
122 Janderka, R. Bezpečnostní strategie státu. In: Zeman. P. (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno: MU 2002, s. 163 a 
164. 
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neprodleně informuje PS (Senát v případě rozpuštění PS), která může vyhlášení zrušit. Vládě 
též přísluší zrušit nouzový stav ještě před uplynutím doby, na niž byl vyhlášen. 
 

Jen vládě přísluší předložit Parlamentu: 
• návrh na vyhlášení stavu ohrožení státu (čl. 7 odst. 1 ÚZB), 
• návrh  na  vyhlášení  válečného  stavu  (oprávnění  vlády  vyplývá  nepřímo  z  §  4  zák.  č. 

222/1999 Sb.). 
 

Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat (čl. 8 odst. 
1 ÚZB), aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném  jednání; ve zkráceném 
jednání však nemůže vláda předložit návrh ústavního  zákona. Po  vyhlášení  stavu ohrožení 
státu  nebo  válečného  stavu  vypracuje  vláda  mimořádný  státní  závěrečný  účet  a  návrh 
zákona o nouzovém nebo válečném státním rozpočtu na zbytek roku. Vláda  je též po dobu 
stavu ohrožení státu na základě krizového zákona oprávněna (povinna) na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytném rozsahu omezit určitá práva a uložit určité povinnosti. Obdobně je vláda 
k zajištění obrany ČR za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu podle § 53 zákona o 
zajišťování obrany  ČR oprávněna  (povinna) omezit v nezbytně nutné míře některá základní 
lidská práva a svobody a uložit určité povinnosti. Za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a 
válečného  stavu může vláda nařízením  zavést  regulační opatření v hospodářské oblasti na 
základě  zákona  o hospodářských  opatřeních. Vláda může  za  stavu  ohrožení  státu nebo  za 
válečného  stavu  upravit  nařízením  sazby  daně  z příjmů,  daně  z přidané  hodnoty,  daně 
silniční a sazby správních a soudních poplatků. 
 

4.4  Bezpečnostní ráda státu 
 

Zvláštním orgánem  (orgánem sui generis) v oblasti bezpečnostní problematiky ČR  je 
Bezpečnostní rada státu (dále jen BRS), která byla zřízena ústavním zákonem (čl. 9 ÚZB). BRS 
je  koncipována  jako  stálý  pracovní,  poradní  a  iniciativní  orgán  vlády  pro  koordinaci 
problematiky  bezpečnosti  ČR  a  přípravu  návrhů  k jejímu  zajišťování.123  Základním 
posláním124 BRS  je v  rozsahu pověření, které  stanovila vláda  svým usnesením, připravovat 
vládě  návrhy  opatření  k zajišťování  bezpečnosti  ČR  (čl.  9  odst.  2 ÚZB). Vláda může měnit 
operativně rozsah pověření pro BRS, a proto nemůže být její přesná kompetence stanovena 
zákonem.  

BRS  tvoří předseda vlády a další  členové vlády podle  rozhodnutí vlády  (čl 9 odst. 1 
ÚZB).  Předsedou  BRS  je  předseda  vlády.  Vláda  rozhodla,  že  místopředsedou  BRS  je 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí; dalšími členy BRS jsou: místopředseda vlády 
a ministr  obrany, ministr  pro  evropské  záležitosti, ministr  vnitra, ministr  financí, ministr 
průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministryně zdravotnictví.125 

BRS  koordinuje  a  vyhodnocuje  problematiku  bezpečnosti  ČR  a  připravuje  vládě 
návrhy opatření k jejímu zajišťování. BRS zejména:  

• zabezpečuje meziresortní koordinaci plánovacích, přípravných a realizačních opatření 

                                                            
123 BRS je tedy zvláštním orgánem působícím v rámci moci výkonné. Její činnost zajišťuje Úřad vlády ČR. 
124  Statut  BRS  v čl.  1  odst.  3  pak  uvádí,  že  základním  úkolem  BRS  je  podílet  se  na  tvorbě  spolehlivého  bezpečnostního 
systému  státu,  zabezpečovat  koordinaci  a  kontrolu  opatření  k zajištění  bezpečnosti  ČR  a mezinárodních  závazků  (srov. 
www.vlada.cz). 
125 Složení BRS ke dni 15. prosince 2009 (k tomu srov. www.vlada.cz).  
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v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR; 

• posuzuje  záměry  plánovacích,  koncepčních,  přípravných  a  realizačních  opatření  v 
oblasti zajišťování bezpečnosti ČR předkládané ministerstvy a jinými správními úřady, 
výbory BRS a orgány územních samosprávných celků;  

• vyhodnocuje rizika ohrožení ČR, která mohou být příčinou krizové situace, a činí nebo 
předkládá vládě návrhy na nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto 
rizik; 

• posuzuje  souhrnné požadavky ministerstev a  jiných  správních úřadů uplatňované  v 
rámci zajišťování bezpečnosti ČR; 

• koordinuje  zpracování  koncepčních  dokumentů  meziresortního  charakteru 
potřebných pro zajišťování bezpečnosti ČR; 

• posuzuje  a  následně  předkládá  vládě  k  projednání  pravidelné  zprávy  o stavu 
zajišťování bezpečnosti ČR s návrhy na opatření; 

• spolupracuje s bezpečnostními radami krajů v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR; 

• posuzuje a následně vládě předkládá k projednání návrhy na zapojení ČR při plnění 
spojeneckých  závazků  v  zahraničí,  při  účasti  ozbrojených  sil  ČR  v mezinárodních 
operacích  na  obnovení  a  udržení míru,  při  organizaci  humanitární  pomoci  ČR  do 
zahraničí a při zapojení ČR do záchranných akcí většího rozsahu v zahraničí; 

• při  hrozbě  vzniku  krizové  situace  a  po  vyhlášení  nouzového  stavu,  stavu  ohrožení 
státu  nebo  válečného  stavu:  posuzuje  vzniklou  bezpečnostní  situaci  státu  a  rozsah 
možného  ohrožení,  posuzuje  opatření  navrhovaná  Ústředním  krizovým  štábem, 
předkládá  vládě  návrhy  na  opatření  k  řešení  vzniklé  krizové  situace,  koordinuje 
činnosti v oblasti bezpečnosti ČR. 

V rámci BRS působí: 

• čtyři stálé pracovní výbory BRS, a to: Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní 
politiky (v gesci ministra zahraničních věcí), Výbor pro obranné plánování (v gesci 
ministra obrany), Výbor pro civilní nouzové plánování (v gesci ministra vnitra) a Výbor 
pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády).  

• Ústřední krizový štáb jako zvláštní pracovní orgán BRS pro zabezpečení řešení 
krizových situací nebo jiných závažných situací týkajících se bezpečnostních zájmů ČR.  

BRS  se  schází  pravidelně,  nejméně  však  jedenkrát  za  tři  měsíce,  případně  podle 
potřeby. Její schůze jsou neveřejné, případně mohou být prohlášeny za uzavřené. Prezident 
republiky  má  právo  účastnit  se  schůzí  BRS,  vyžadovat  od  ní  a  jejích  členů  zprávy  a 
projednávat  s  ní  nebo  s jejími  členy  otázky,  které  patří  do  jejich  působnosti  (čl.  9  odst.  3 
ÚZB). Schůzí BRS se dále účastní guvernér ČNB a předseda Správy státních hmotných rezerv a 
vedoucí Úřadu vlády České republiky a ředitel sekce předsedy vlády. 

I  když  BRS  byla  ustavena  na  základě  ústavního  zákona  (čl.  9  ÚZB),  není  ústavním 
orgánem  a  není  jí  tímto  ani  jiným  zákonem  dána  pravomoc  přijímat  rozhodnutí,  jejichž 
prostřednictvím  by  mohla  ukládat  povinnosti  orgánům  veřejné  správy,  fyzickým  a 
právnickým osobám.126 Rozhodnutí (usnesení) BRS nemají všeobecnou závaznost. Pokud čl. 9 
                                                            
126Původní návrh předkladatele z roku 1997 (Sněmovní tisk č. 282) zvolil formu ústavní úpravy činnosti BRS, protože počítal, 
že  BRS  bude  za  krizových  stavů  (stavu  ohrožení  státu  nebo  válečného  stavu)  přijímat  taková  rozhodnutí  týkající  se 
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odst.  3  Statutu  BRS  dovoluje  BRS  ukládat  úkoly  všem  členům  vlády  a  vedoucím  jiných 
správních úřadů, pak BRS nemůže prostřednictvím těchto úkolů uvedeným osobám stanovit 
povinnosti, protože ÚZB  takové postavení BRS nepřiznává. BRS  zejména připravuje návrhy 
k zajišťování bezpečnosti ČR vládě, která jediná může tyto návrhy schválit. 

 

ZÁVĚREM 

Z toho, co bylo uvedeno, je možno odvodit a navrhnout následující dílčí doporučení: 

1. Kontinuálně  provádět  revizi  ústavní  a  zejména  pak  zákonné  úpravy  zajišťování 
bezpečnosti  ČR  z hlediska  její  účinnosti,  flexibility  vůči  měnícím  se  bezpečnostním 
hrozbám a rizikům, kompatibility s obdobnými úpravami v zemích NATO i Evropské unie. 

2. Ústavní úpravu zajišťování bezpečnosti ČR upravit komplexně v samostatném ústavním 
zákonu,  který  by  byl  lex  specialis  k Ústavě  a  Listině  základních  práv  a  svobod   [např. 
důsledkem by bylo vynětí úpravy válečného stavu z Ústavy a její včlenění do speciálního 
ústavního zákona, popř. doplnění úpravy o institut vyhlašování (vypovězení) války]. 

3. Definovat v ústavní  i zákonné úpravě jednoznačně základní pojmy (např. pojem krizová 
situace) tak, aby vytvářely systém, který vychází z ústředního pojmu bezpečnost České 
republiky. Bohužel tento pojem není doposud ústavně výslovně definován.  

4. Ústavní i zákonná úprava musí odrážet i stav moderní bezpečnostní terminologie.127,128 

5. Legislativně upravit situaci, kdy nebude ani jedna z komor Parlamentu usnášeníschopná 
a bude potřeba vyhlásit stav ohrožení státu, případně válečný stav. Například umožnit, 
aby vláda měla oprávnění vyhlásit stav ohrožení státu nebo válečný stav. 

6. Koncipovat Bezpečnostní  radu  státu  jako ústavní orgán  sui  generis  –  s kompetencemi 
zvláštního  nadresortního  orgánu  pro  záležitosti  bezpečnosti  ČR;  samozřejmě  s ústavní 
odpovědností  vůči  Parlamentu  (vůči  vládě).  Pokud  se  tak  nestane,  je  ústavní  úprava 
Bezpečnostní rady státu bezpředmětná. 

7. Zejména v souvislosti s bodem 5 se zabývat novou ústavní koncepcí vztahu prezidenta 
republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil k vládě a  Bezpečnostní radě státu. 

8. Zvážit  vytvoření  ústředního  správního  úřadu  pro  zajišťování  bezpečnosti  ČR  (např.  s 
názvem Úřad pro mimořádné stavy, Úřad pro krizové stavy, Krizový úřad atp.). 

9. Prohloubit  efektivní  ochranu  proti  zneužití  zvláštních  mimořádných  (výjimečných) 
pravomocí  k extenzivním  zásahům  do  ústavně  zaručeného  autonomního  postavení 
jednotlivce.129 Pro tento účel koncipovat různé kontrolní mechanismy (k tomu srov. čl. 5 

                                                                                                                                                                                          
zajišťování  bezpečnosti  ČR,  která  budou  všeobecně  závazná.  Za  krizových  stavů  měla  BRS  dokonce  za  spolupodpisu 
prezidenta  republiky právo podílet  se na  řízení  ozbrojených  sil  ČR. Nakonec  však byla Parlamentem přijata  forma  spíše 
poradního a pracovního postavení BRS, a proto se její ústavněprávní zakotvení jeví jako nadbytečné. 
127  Navíc  musí  být  transparentní,  srozumitelná  a  jednoznačná.  Bohužel  realita  je  těmto  požadavkům  vzdálená.  A  to 
nemluvíme o úrovni různých komentářů k interním aktům řízení v této oblasti. 
128 Danics, Š. Bezpečnostní politika. Praha: PA ČR, 2007, s. 9 a 10. 

129 „V LZPS by bylo vhodné uvést negativní generální derogační klauzuli s výčtem základních práv a svobod, které za žádných 
okolností nepodléhají omezením.“. Vaníček, J. a kolektiv. Právní úprava krizového řízení v ČR. Praha: EUROLEX BOHEMIA, a. 
s., 2006, s. 344. 
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odst.  4  a  čl.  6  odst.  2  a  3 ÚZB).  ČR  se  rozhodně  nesmí  stát  zemí,  kde  by  zajišťování 
bezpečnosti  státem  vedlo  k účelovým  omezením  principů  demokratického  právního 
státu.130 

10. Dále koncipovat a prohlubovat zejména na ústavní úrovni účinné kontrolní mechanismy 
a  pojistky,  které  umožní  okamžitý  návrat  z krizových  stavů  k normálnímu  (ústavnímu, 
právnímu) stavu. 

  
Zkvalitnění ústavní (zákonné) úpravy zajišťování bezpečnosti ČR je samozřejmě velmi 

obtížný  permanentní  proces,  mající  svůj  ústavní  i  zákonný  rozměr.  Tento  proces  totiž 
nemůže  (ani nesmí)  v podmínkách demokratického právního  státu narušit  citlivý  systém 
dělby, kontroly a vyvažování státní moci.  
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ŠPECIFICKÉ PRÍSTUPY K RIEŠENIU BEZPEČNOSTNÝCH OTÁZOK 
 VO ŠVAJČIARSKU 

 
Adriana MIKULČÍKOVÁ 

 
Resumé 
Approaches  to addressing  security  issues  in  Switzerland are  connected with  the nature of  the Swiss political 
system  and  its  basic  pillars:  neutrality,  direct  democracy  and  federalism.  These  significantly  affect 
implementation of the Swiss security policy. There is no doubt that Switzerland has to respond to the new global 
security threats and has to review existing security strategies. 
 
 

Švajčiarska  konfederácia  je  považovaná  za  dlhodobo  prosperujúci  a stabilný  štát. 
Prepracované  vzájomné  vzťahy  a komunikácia  medzi  politickými  a spoločenskými 
inštitúciami  podmieňujú  chod  všetkých  sfér  švajčiarskej  spoločnosti.  Švajčiari  sú  na  svoju 
krajinu patrične hrdí,  jej podobu a status považujú za  logické vyústenie historického vývoja, 
v ktorom  silne  dominovali  myšlienky  vnútornej  nezávislosti,  slobody,  bezpečnosti 
a prosperity.  

Špecifickosť  Švajčiarska  spočíva podľa P. Widmera na  štyroch  základných pilieroch, 
ktoré tvoria neodmysliteľnú bázu švajčiarskeho štátu. V takej podobe a v takom rozsahu, ako 
je to vo Švajčiarsku, ich neuplatňuje žiadna iná európska krajina. Sú to:                  

a) priama demokracia, 
b) federalizmus, 
c) neutralita, 
d) jazykovo – kultúrna rôznorodosť (Widmer, 2008). 

Každý  z týchto  pilierov  má  svoje  historické  opodstatnenie.  Stal  sa  integrálnou 
súčasťou švajčiarskeho štátu, ovplyvnil jeho podobu ako  i postoje a správanie sa samotných 
Švajčiarov.  Pre  mnohých  z nich  by  Švajčiarsko  bez  priamej  demokracie,  neutrality,  či 
federalizmu nebolo Švajčiarskom. (Sorgenbarometer. Qualität als grosse Stärke der Schweiz, 
2006) 

Neutralita,  priama  demokracia  a federalizmus  majú  výrazný  vplyv  aj  na  politiku 
bezpečnosti. 

Prístupy k riešeniu bezpečnostných otázok vo Švajčiarsku je preto nevyhnutné vnímať 
komplexne,  v historicko‐politických  súvislostiach  a pri  ich  analýze  mať  na  zreteli  to,  že 
Švajčiari neutralitu, priamu demokraciu ako i federalizmus považujú za stálu a neoddeliteľnú 
súčasť  fungovania štátu. Politické elity preto pri vytváraní koncepcií bezpečnostnej politiky 
zohľadňujú  i tieto  aspekty  švajčiarskeho  politického  systému  a tradíciu  vo  vedení  politiky 
v tejto oblasti. 

 
1) Neutralita  

Čo sa týka neutrality, Švajčiarsko možno zaradiť k trvalo neutrálnym štátom. Princíp 
neutrality  Švajčiari  prijali  dobrovoľne  a boli  ochotní  ho  zachovať  a brániť.  Z tohto  dôvodu 
možno  švajčiarsku neutralitu charakterizovať ako dobrovoľnú  trvalú a ozbrojenú. Princípmi 
neutrality sa Švajčiarsko riadi cca 500 rokov. Neutralita sa stala neodmysliteľnou súčasťou ich 
života.  V kontexte  statusu  švajčiarskeho  štátu  ju  vnímajú  ako  prostriedok,  ktorý  výraznou  
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mierou napomohol vzniku štátu a ochraňoval ho od konfliktov. Neutralita Švajčiarska nebola 
samoúčelná, mala slúžiť vnútornej aj vonkajšej obrane a zabezpečeniu nezávislosti.  

Podľa Riklina mala neutralita plniť nasledovné úlohy a  slúžiť k  realizácii:  integrácie,  
t.  j.  prispieť  k vnútornej  súdržnosti  krajiny;  nezávislosti,  t.j.  zabezpečiť  samostatnosť 
švajčiarskej politiky; slobodného obchodu; rovnováhy, t.j. prispieť k stabilite v rámci širšieho 
európskeho priestoru; poskytovaniu dobrých služieb (Riklin, 2008, s.13) 

V prípade  Švajčiarska  tvorila  neutralita  základný  princíp  zahraničnej  politiky  a ako 
taká  bola  nadradená  ostatným  princípom  –  solidarite,  univerzalite,  disponibilite. 
(Sonderegger,  Stampfli,  2004,  s.  397)  V tomto  zmysle  neutralita  poskytovala  Švajčiarsku 
široký priestor na vedenie pomerne autonómnej bezpečnostnej politiky.  
 

2) Priama demokracia   

Priama demokracia tvorí neodmysliteľnú súčasť švajčiarskeho politického systému. 
Švajčiarska ústava totiž poskytuje svojim občanom možnosť výraznou mierou participovať na 
politických  rozhodovaniach.  Rozhodnutia  parlamentu  alebo  vlády  totiž  nevstupujú  do 
platnosti  ihneď,  ale  podliehajú  odsúhlaseniu  občanmi  v referende.  Referendum môže  byť 
buď fakultatívne alebo obligatórne. 

 Fakultatívne referendum sa musí vypísať, ak si to po schválení v parlamente do sto 
dní vyžiada min. 50 tisíc oprávnených voličov alebo 8 kantónov. Vo fakultatívnom referende 
sa hlasuje o všetkých  federálnych zákonoch, súrne vyhlásených zákonoch, ktorých platnosť 
presahuje  jeden  rok,  federálnych  uzneseniach,  medzinárodných  zmluvách,  ktoré  sú 
nevypovedateľné,  a uzavreté  na  dobu  neurčitú,  predpokladajú  vstup  do medzinárodných 
organizácií a spôsobujú multilaterálne zjednocovanie práva.  

Obligatórne referendum  je referendum povinné. Musí byť vypísané v prípade zmien 
ústavy,  vstupu  Švajčiarska  do  organizácií  pre  kolektívnu  bezpečnosť  alebo  nadnárodných 
organizácií, v prípade súrne vyhlásených zákonov, ktoré nemajú ústavný základ a ich platnosť 
presahuje  jeden  rok.  (Linder,  2005)    Z toho  vyplýva,  že  o relevantných  otázkach  k 
bezpečnostnej,  resp.  obrannej  politike  rozhodujú  občania.  Tí  majú  zároveň  právo 
prostredníctvom  ľudovej  iniciatívy  podnietiť  vznik,  zánik  alebo  úpravu  ústavných  článkov, 
teda aktivizovať  i zmeny v oblasti bezpečnostných stratégií štátu.  

Prvky  priamej  demokracie  ovplyvňujú  charakter  švajčiarskej  bezpečnostnej  politiky 
v tom  zmysle,  že  rozhodnutia  politických  elít môžu  občania  kedykoľvek  odmietnuť.  Je  to 
viditeľné na konkrétnych prípadoch v oblasti  zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Švajčiari 
dlhodobo odmietajú vstup do nadnárodných,  resp. medzinárodných organizácií. Negatívne 
sa stavali voči vstupu do OSN (v roku 1986 ho odmietli), súhlasili s ním až v roku 2002. (Kreis, 
2004,  s.158)    Takisto  odmietajú  vstup  do  EÚ  a svoje  vzťahy  s úniou  riešia  bilaterálnymi 
zmluvami. ( Bilaterale Abkommen Schweiz‐EU,1999, 2004)  

c)  Federatívne  usporiadanie  tvorí  ďalšiu  neodmysliteľnú  zložku  švajčiarskeho  štátu. 
Švajčiarsko  sa napriek  svojej pomerne malej  rozlohe a relatívne nízkemu počtu obyvateľov 
delí na 23 kantónov, z ktorých tri sa delia na polkantóny. Každý kantón sa následne delí na 
obce.  Tieto  tri  administratívne  úrovne  si  delia  politickú moc  podľa  princípu  subsidiarity. 
Z tohto dôvodu boli kantóny a obce v minulosti zodpovedné za riešenie kantonálnych otázok 
bezpečnosti  a   ochrany  obyvateľstva.  (Bundesverfassung  der  Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2011) 

Prax,  ktorá každej politickej úrovni poskytuje  čo najširšiu mieru politickej  realizácie 
vychádza z premisy, že rozhodnutia sa musia uskutočňovať čo najbližšie k občanom. Tým, že 
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problematika bezpečnosti sa stáva čoraz komplexnejšou a komplikovanejšou, dochádza aj vo 
Švajčiarsku  v posledných  rokoch  k potrebe  lepšieho  prerozdelenia  kompetencií  a lepšej 
koordinácie riadenia oblasti bezpečnosti. 

 
Dlhoročnou  prioritou  švajčiarskej  zahraničnej  politiky  je  ochrana  bezpečnosti 

a nezávislosti krajiny. V prípade Švajčiarska nemožno  striktne  rozlišovať medzi  zahraničnou 
a bezpečnostnou  politikou.  Pri  rozhodovaní  sa  medzi  ochranou  svojho  autonómneho 
postavenia  a posilnením  medzinárodného  vplyvu  si  Švajčiari  zvyčajne  vybrali  prvú 
alternatívu.  Neutralita,  ako  už  bolo  povedané,  sa  stala  základným  pilierom  zahraničnej 
politiky a ovplyvňovala i podobu politiky bezpečnosti.  

 Tradícia  neutrality  je  v národnostne  heterogénnom  Švajčiarsku  silne  zakorenená 
a obyvateľstvo v rámci zahranično‐politických rozhodnutí vládnych orgánov požaduje (a je to 
viditeľné  na  výsledkoch  referend)  jej  zachovanie.  Na  strane  druhej,  spoločensko‐
politické zmeny  vo  svete  v posledných  rokoch  prinášajú  so  sebou  kvalitatívne  nové  výzvy, 
ktoré jednotlivé krajiny nútia prehodnocovať svoje politické postoje.   

Pádom  železnej  opony,  stratou  „nepriateľa“  v podobe  krajín  bývalého  východného 
bloku, neustále sa rozširujúcou globalizáciou, politickými a hospodárskymi zmenami sa silná 
pozícia  neutrality,  na  ktorej  bola  dlhé  roky  postavená  švajčiarska  zahraničná  politika, 
zrelativizovala. Zmenil sa charakter hrozieb, „klasické“ hrozby ozbrojených konfliktov medzi 
dvoma  alebo  viacerými  krajinami  nahradili  nové  globálne  hrozby  ako  medzinárodný 
terorizmus, organizovaný zločin, prírodné katastrofy, migrácia obyvateľstva a i.  Globalizácia 
hrozieb  zároveň  otvorila  priestor  pre  pôsobenie  kolektívnych  organizácií  bezpečnosti  vo 
svete. 

Do  roku  1990  sa  línia  vedenia  obrannej  a  bezpečnostnej  politiky  prispôsobovala 
deklarovanej  politike  striktnej  ozbrojenej  neutrality.131  Švajčiarsko  sa  vo  svojich 
bezpečnostno‐politických snahách sústredilo na to, aby sa nedostalo do konfliktu so svojimi 
susedmi,  prípadne,  aby  tieto  konflikty  čo  najskôr  urovnalo.  Zahranično‐politické  aktivity, 
ktoré Švajčiarsko vyvíjalo, zostali v rovine diplomatického sprostredkovania, dobrých služieb 
či humanitárnych  aktivít. Úzko  vymedzené doktríny ozbrojenej neutrality  sa odzrkadlili na 
švajčiarskych  politických  postojoch,  ktoré  sa  niesli  v duchu  hesla  neutralita  a solidarita. 
Švajčiarsko  sa  odmietalo  zúčastňovať  akýchkoľvek  integračných  procesov,  striktne 
dodržiavalo  zásady  neúčasti  a všetky  jeho  politické  kroky  boli  ovplyvnené  snahou 
minimalizovať vplyv vonkajších aktérov,  či už  štátov alebo organizácií na akýkoľvek aspekt 
švajčiarskej politiky.     

V kontexte  takto  vnímanej  obrany  krajiny  vydala  Spolková  rada  v roku  1973  vôbec 
prvú Správu o bezpečnostnej politike. (Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung 
über die Sicherheitspolitik der Schweiz, Konzeption der Gesamtverteidigung, 1973) Okrem 
bezpečnostných opatrení, ktoré mali eliminovať vojenské, prípadne hospodárske ohrozenie 
krajiny,  začala  vo  väčšej miere  zohľadňovať  i potreby  civilného obyvateľstva. Rozhodnutia 
v otázkach  bezpečnostnej  politiky mali  napomáhať  i riešeniam  vnútropolitických    otázok. 
Takýto  koncept  všeobecnej obrany  tvoril  základnú bázu bezpečnostnej politiky  Švajčiarska 
počas  celého  obdobia  studenej  vojny  zohľadňujúc  tradičné  švajčiarske  hodnoty,  ktoré  si 
Švajčiari cenia a ktoré sú ich neodmysliteľnou súčasťou: neutrality a (vojenskej) pripravenosti 
brániť krajinu. (Fischer, 2004) 

                                                            
131  Napriek  viacerým  diskusiám  o podobe  švajčiarskej  zahraničnej  a bezpečnostnej  politiky    sa  defenzívny 
prístup  na  jej  realizáciu  zachoval. Akékoľvek  úvahy  o novej  podobe  neutrality  boli  v rozpore  s jej   tradičnou 
koncepciou.  
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Ukončenie  studenej  vojny  prinieslo  prelom  v otázkach  politiky  neutrality  a teda  i 
bezpečnostnej politiky. Zosilneli  tendencie, ktoré požadovali  ich  revíziu. Zástancovia  zmien 
argumentovali  tým,  že  v novej  politickej  situácii  prišla  Švajčiarska  konfederácia  o klasické 
úlohy vyplývajúce zo štatútu neutrálneho štátu, ako udržiavateľa  rovnováhy politických síl. 
Okrem  toho  Švajčiarsku  nehrozil  žiadny  bezprostredný  vojenský  konflikt.  Švajčiari  boli 
postavení  pred  novú  situáciu,  ktorú museli  reflektovať.  Švajčiarska  vláda  na  túto  situáciu 
zareagovala  tým,  že  vydala  viaceré  správy,  v ktorých  definovala  postavenie  Švajčiarska 
v zmenených podmienkach.  

V oblasti  bezpečnosti  išlo  o Správy  o bezpečnostnej  politike  z  rokov  1990,  1999 
a 2010. 

V  roku  1990  predložila  vláda  tzv.  Správu  90  o bezpečnostnej  politike,  v ktorej 
sformulovala  jej nové  ciele.  Snažila  sa  v nej  reflektovať  zmenenú politickú  situáciu  a nové 
aktuálnejšie  hrozby  ‐  prírodné  katastrofy, migráciu,  organizovaný  zločin  atď.  Po  prvýkrát 
v histórii  deklarovalo  konzervatívne  Švajčiarsko  odklon  od  reaktívneho  správania 
v bezpečnostných  vzťahoch,  čo  dokumentuje  i  podtitul  správy  ‐  Bezpečnostná  politika 
v premenách.  Popri  „štandardných“  prioritách:  mier  v slobode  a nezávislosti,  ochrana 
slobody konania, zachovanie územnej celistvosti štátu, ktorými konfederácia potvrdila svoje 
dovtedajšie  bezpečnostno‐politické  kroky,  správa  obsahovala  i nové  ciele:  prispenie 
k medzinárodnej  stabilite  (predovšetkým  v Európe)  či  k  ochrane  obyvateľstva  a jeho 
základných životných podmienok. Nový rozmer v pohľade na bezpečnostnú politiku zohľadnil 
skutočnosť, že pre existenciu štátu nestačí zabrániť vojenskému obsadeniu územia v prípade 
nejakého  konfliktu.  Minimálne  rovnako  dôležité  je  dlhodobé  plánovanie  opatrení,  ktoré 
v prípade  katastrof  alebo  iných  hrozieb  dokážu  obyvateľom  garantovať,  resp.  zabezpečiť 
ochranu  ich  základných  životných  podmienok  ‐  hospodárskych,  spoločenských,  sociálnych 
atď.  (Bericht 90 des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Sicherheitspolitik der 
Schweiz, Schweizerische Sicherheitspolitik im Wandel, 1990) 

Deklarované  zmeny  na  strane  jednej  otvorili  nové  témy  v oblasti  švajčiarskej 
bezpečnostnej politiky, na strane druhej bolo pomerne  ťažké presvedčiť  časť obyvateľstva, 
aby ich akceptovala, predovšetkým vzhľadom na existujúci dlhodobý, tradičný konzervatívny 
pohľad na vedenie tejto oblasti politiky. Napriek týmto skutočnostiam sa tradičný pohľad na 
neutralitu, ako kľúčového princípu  švajčiarskej politiky, postupne mení. Kým do  roku 1993 
tvorila  neutralita  nosný  pilier  švajčiarskej  bezpečnostnej  politiky,  po  roku  1993  sa  stáva 
bočným  pilierom  v prospech  solidarity,  spolupôsobenia  Švajčiarska  v medzinárodných 
organizáciách, preventívnej bezpečnostnej politiky či kolektívnej bezpečnosti. Tomuto trendu 
v pohľade  na  švajčiarsku  bezpečnosť  zodpovedali  aj  ďalšie  reformné  kroky  v oblasti 
bezpečnosti. 
  Výsledkom druhej etapy reforiem bolo vypracovanie Správy o bezpečnostnej politike, 
tzv.  SIPOL  B  2000,  ktorá  v oveľa  výraznejšej  miere  reflektuje  existenciu  rôznorodých 
problémov, hlavne tých, ktoré prekračujú hranice Švajčiarska a v budúcnosti budú môcť byť 
riešené  iba tak, že sa zlepší vnútroštátna koordinácia  jednotlivých bezpečnostných štruktúr 
a ešte  viac  sa  zintenzívni  medzinárodná  spolupráca.  Táto  správa  vyšla  s podtitulom 
Bezpečnosť prostredníctvom kooperácie. Priority bezpečnostnej politiky sa v nej sústreďovali 
na  podporu  mieru  a obmedzenia  vojen,  na  eliminovanie  existujúcich  hrozieb,  zaručenie 
obrany a zabezpečenie priestoru. Správa   monitorovala riziká a ohniská možných konfliktov 
a zdôvodňovala zmenu v stratégii od autonómnej obrany krajiny k zabezpečeniu bezpečnosti 
prostredníctvom kooperácie. (Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die 
Sicherheitspolitik der Schweiz, Sicherheit durch Kooperation, SIPOL B 2000, 1999)  
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  Napriek bezpochybným pozitívam,  ktoré  táto  koncepcia mala, pôsobila  v komplexe 
súčasných  bezpečnostno‐politických  výziev  príliš  segregačne.  SIPOL  totiž  neodzrkadľoval 
všetky  aktuálne  hrozby  v oblasti  vnútornej  a vonkajšej  oblasti  bezpečnosti.  (Möckli,  2009)  
Práve dynamika v globálnom vývoji prinútila Švajčiarov nanovo prehodnotiť svoj pohľad na 
bezpečnostnú politiku.  
   V roku 2010 vyšla Správa o bezpečnostnej politike 2010. Pri vypracovaní správy sa za 
prioritné považovali stanoviská k otázke, ktoré oblasti v bezpečnostnej politike budú nosné 
v nasledujúcom  období,  akým  spôsobom  sa  v budúcnosti  bude  chápať  švajčiarska 
neutralita132,  čo  je  potrebné  zaradiť  k bezpečnostným  záujmom  Švajčiarska,  akú  podobu 
bude  mať  a aké  úlohy  bude  plniť  Švajčiarska  armáda.  V správe  sa  konštatuje,  že 
bezpečnostno‐politický  rámec  politiky  bol  v roku  1999  nastavený  dobre,  že  potenciálne 
hrozby sa pre Švajčiarsko v podstate nezmenili a doterajšia bezpečnostno‐politická stratégia 
je správna. K novým prvkom správy možno zaradiť to, že bezpečnosť vníma komplexnejšie. 
Správa  sa  nesústreďuje  iba  na  bezpečnostnú  politiku  federácie,  ale  problematiku 
bezpečnosti si všíma aj z hľadiska kantónov a obcí. 
  Ďalšia dôležitá  časť správy  je venovaná švajčiarskej armáde. Správa predpokladá, že 
ťažisko práce armády sa presunie na subsidiárne nasadenia k podpore občianskych inštitúcií, 
samozrejme  s výnimkou  prípadu  vojenského  útoku.    Pri  prípadnom  vojenskom  napadnutí 
krajiny  musí  byť  armáda  schopná  odvrátiť  tento  útok,  pričom  dôraz  sa  má  klásť  na 
kvalitatívnu a nie kvantitatívnu stránku. V prípade vojenských mierovým misií sa má armáda 
koncentrovať  na  pôsobenie  v tých  oblastiach,  ktoré  sú  jej  doménou  a po  ktorých  je 
medzinárodný  dopyt.  K tomu  patria  oblasti  leteckej  prepravy,    pozemné  logistické 
a prepravné služby alebo sanitárne služby.  
  Ciele,  ktoré  si  správa  vytyčuje  sa  majú  dosiahnuť  prostredníctvom  konkrétnych 
nástrojov:  zahraničnej  politiky,  ochrana  obyvateľstva,  hospodárska  politika,  spravodajské 
služby,  colná  správa,  polícia,  civilné  služby.  (Bericht  des  Bundesrates  an  die 
Bundesversammlung über die  Sicherheitspolitik der  Schweiz  vom 23.  Juni 2010). Odborná 
verejnosť  Správa  z roku  2010  nehodnotí  ako  revolučný  a nový  dokument.  Skôr  ako 
dokument, ktorý je dobrou bázou pre ďalšie úlohy. Pozitívne je hodnotená úprava nástrojov 
bezpečnosti ako  i to, že správa dáva do popredia spoluprácu jednotlivých politických úrovní 
pod  záštitou  novovytvoreného  Zväzu  pre  bezpečnosť  Švajčiarska,  ktorý  má  pôsobiť  ako 
konzultačný a koordinačný orgán pre  zabezpečenie  lepšej bezpečnostnej kooperácie medzi 
federáciou  a kantónmi.  Negatívnejšie  sa  hodnotí  absencia  konkrétnych  bezpečnostných 
opatrení, spôsoby a miesto  využívania politických nástrojov (s úloh výnimkou armády).   
   
 

Bezpečnostno‐politické  stratégie  Švajčiarska  musia  dlhodobo  spĺňať  základné 
podmienky:  musia  sa  zameriavať  na  základné  hrozby  a nebezpečenstvá,  musia  byť 
realizovateľné  takými  prostriedkami,  na  ktorých  sa  uzniesli  politické  orgány,  musia    sa 
opierať o široký spoločensko‐politicky konsenzus.   

Tieto  základné  podmienky  sa  v súčasnosti  realizujú  ťažšie  než  v minulosti,  keďže 
aktuálne  hrozby  pochádzajú  z rôznych  ohnísk,  sú  odlišnej  povahy,  prostriedky  na  ich 
elimináciu  sú  častokrát  obmedzené  a aj  vo  Švajčiarsku  sa  oveľa  ťažšie  než  v minulosti 
dosahuje širší konsenzus v bezpečnostných otázkach.  

                                                            
132 Napr. Sociálnodemokratická strana Švajčiarska sa vyjadrila, že v súčasnom období nevyhnutnej kooperácie 
v oblasti  bezpečnosti  neutralita  nemá  opodstatnenie.  Iný  názor  zastáva  Švajčiarska  ľudová  strana,  ktorá 
požaduje striktné dodržiavanie neutrality.  
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Konsenzuálny  prístup  k riešeniu  problematiky  sťažuje  v konzervatívnej  švajčiarskej 
spoločnosti prijímanie nielen bezpečnostných  reforiem, ale aj  finančné dopady  rozhodnutí 
napr.  investície  do  bezpečnostných  prostriedkov,  či  psychologické  dopady,  napr.  strata 
pocitu vlastnej výnimočnosti, ktorý si Švajčiari pestujú. Na strane druhej si však aj Švajčiari 
jasne uvedomujú,  že  komplexnosť bezpečnostných hrozieb  si  vyžaduje komplexné  riešenia 
a v súčasnom  období  sú  od  nadnárodných  bezpečnostných  a politických  štruktúr 
a organizácií výrazne závislí.  

Pre  švajčiarsku politickú  reprezentáciu bude v budúcnosti kľúčové, akým  spôsobom 
bude v nasledujúcom období  interpretovať pojem neutralita, a ako sa  jej podarí presvedčiť 
švajčiarske  obyvateľstvo,  aby  v referendách  upustilo  od  konzervatívnych  postojov  a akým 
spôsobom  sa  osvedčí  koordinácia  v bezpečnostnej  oblasti  medzi  federáciou,  kantónmi 
a obcami.   
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STARNUTIE POPULÁCIE A JEHO VPLYV NA SOCIÁLNU  
BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽSTVA 

 

Lukáš PAVELEK 

 
Abstract 
Population aging is a social problem whose consequences will soon have a significant impact on various areas 
of human life, and hence on social security. The aging population is one of many factors that significantly affect 
the  changes  in  social  conditions of people's  lives, hence  the broader  concept of  security.  It  is a process  that 
affectss the emergence of new social risks and crises. This causes the need to identify the consequences of these 
changes and appropriate measures to respond to them. This  identification  is not possible without a thorough 
understanding of genesis and propable developments of the aging process. The following essay briefly describes 
the demographic aging of the population in Slovakia and important context associated with this phenomenon. 

Key words: second demographic transition, population ageing, social security 

 

ÚVOD 

  Európa  v súčasnosti  kvôli  svojej  starnúcej  populácii  a  klesajúcemu  počtu 
produktívneho  obyvateľstva  čelí  zásadným  ekonomickým  a hospodárskym  problémom. 
Demografické  starnutie  obyvateľstva  však  predstavujeaj  spoločenský  problém,  a jeho 
dôsledky budú mať podľa mnohých popredných svetových analytikov čoskoro výrazný dopad 
na  rôzne  oblasti  ľudského  života  ‐na  prácu,  vzdelanie  a zdravie  obyvateľstva,  a teda  aj  na 
sociálnu bezpečnosť. Sociálnu bezpečnosť chápeme ako multifaktorový fenomén, ako súčasť 
komplexne  chápanej  bezpečnosti  človeka  a  ľudského  spoločenstva,  vyjadrujúcej  stav 
interného a externého prostredia jednotlivca (komunity, spoločnosti). Starnutie populácie je 
jeden z mnohých faktorov, ktoré výrazne vplývajú na zmeny v sociálnych podmienkach života 
ľudí, tým pádom aj na širšie poňatie ich bezpečnosti, ale aj na vznik nových sociálnych rizík a 
kríz.  Tým  je  vyvolaná  potreba  dôsledky  týchto  zmien  identifikovať,  a  zároveň  včas  a 
vhodnými  opatreniami  na  ne  reagovať.Identifikácia  dôsledkov  zmien  nie  je  možná  bez 
dôkladného  porozumenia  vzniku,  priebehu  a pravdepodobnémuvývoju  procesu  starnutia 
populácie. Nasledovný príspevok  v krátkosti popisuje demografické  starnutie populácie na 
Slovensku a dôležité súvislosti spojené s týmto fenoménom. 
 

DRUHÝ DEMOGRAFICKÝ PRECHOD A STARNUTIE POPULÁCIE 

  Starnutie obyvateľstva  je  zákonitým efektom  tzv. demografickej  revolúcie    v  rámci 
ktorej  došlo  k  posunu  od  extenzívnej  k  intenzívnej  demografickej  reprodukcií, 
charakterizovanej nízkou  pôrodnosťou a úmrtnosťou resp. k predlžovaniu ľudského života.  
Pojem demografická revolúcia (demografický prechod) zaviedol francúzsky demograf Alfred 
Landry v  r. 1934.   Táto  teória  sa usiluje vysvetliť  súbor demografických  zmien  spojených  s 
prechodom  od  vysokej  úrovne  úmrtnosti  a  pôrodnosti  k  nízkej  úrovni  úmrtnosti  a 
pôrodnosti.  

Podľa  teórie  druhej  demografickej  revolúcie  je  nutné  použiť  na  analýzu 
demografického vývoja v oblasti pôrodnosti a budovania  rodiny, predovšetkým po poklese 
pôrodnosti v období 50tych a skorých 60tych rokov  (tzv. „baby – boom“),  iné postupy ako 
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pre  demografickú  transformáciu  prvej  polovice  dvadsiateho  storočia.  Zdôrazňujú  sa 
predovšetkým kultúrne faktory.  

Pod pojmom  starnutie populácie  (population ageing)  rozumieme  zmeny vo vekovej 
štruktúre, spôsobené zvyšovaním podielu starých  ľudí v populácii. V súčasnosti  je starnutie 
populácie  globálnym  demografickým  procesom  v  najväčšej  miere  sa  prejavujúcim  vo 
vyspelých  krajinách  sveta.  Tento  zložitý  proces  je  výsledkom  predchádzajúceho 
demografického  vývoja  a  bezprostredne  súvisí  tak  s  demografickým  prechodom  ako  i  s 
celkovou  modernizáciou  spoločnosti  po  druhej  svetovej  vojne.  Technologický  a  vedecký 
pokrok umožnili pokles úrovne úmrtnosti,  čo sa prejavilo v rastúcej strednej dĺžke života a 
lepšom  zdravotnom  stave.  Dvadsiate  storočie  bolo  obdobím  najvýraznejšieho  predĺženia 
ľudského života. Modernizačné procesy tiež spôsobili pokles plodnosti a pôrodnosti, čím sa 
proces  demografického  starnutia  prehlbuje  (druhý  demografický  prechod).  Hoci  sa môže 
zdať, že pôrodnosť  je nízka  len v časoch momentálneho pozorovania, ukazuje sa, že možno 
ostane  pod  úrovňou  potrebnou  na  nahrádzanie  generácií,  čo  môže  vyústiť  do  novej 
demografickej nerovnosti. Efekty tejto nerovnosti začínajú byť viditeľné už v súčasnosti.Nízku 
úroveň plodnosti možno v súčasnosti považovať za hlavnú príčinu rýchleho demografického 
starnutia  tak  vyspelých  krajín  Európy  ako  i  krajín  post‐komunistických.  Krajiny  východnej 
Európy  majú  ešte  značné  rezervy  v  zlepšovaní  úrovne  úmrtnosti  (dojčenskej  úmrtnosti, 
úmrtnosti seniorov a nad‐úmrtnosti mužov) a v konečnom dôsledku v predlžovaní strednej 
dĺžky života,  čo v budúcnosti  iste ovplyvní proces demografického starnutia. Demografické 
starnutie  sa  prejavuje  početným  aj  relatívnym  nárastom  vyšších  vekových  skupín 
obyvateľstva.  

Populácia  seniorov  sa  obvykle  vymedzuje  vekovou  hranicou  65  rokov.  V  krajinách 
západnej  Európy  sa  táto  hranica  obvykle  zhoduje  s  oficiálnym  dôchodkovým  vekom.  V 
krajinách východnej Európy ju možno nahradiť vekom 60 rokov. Takto vymedzená populácia 
seniorov nie je vnútorne homogénna predovšetkým z hľadiska životného štýlu, zdravotného 
stavu a tým aj z hľadiska svojich nárokov na spoločnosť. Z tohoto dôvodu  je bežné  ju ďalej 
rozčleňovať. Vekovú skupinu 65‐74 ročných sa nazývame aj „tretí vek“ (young‐old), osoby vo 
veku 75+ „štvrtý vek“ (old‐old). Termínom oldest old označujeme populáciu 85+ ročných.   

Na vyjadrenie starnutia populácie sa okrem jednoduchého percentuálneho vyjadrenia 
jednotlivých  vybraných  skupín  obyvateľstva  podľa  veku  (0‐14(%),  60+(%),  65+(%),  70+(%), 
80+(%))  využívajú  aj  viaczložkové  indexy.  Medzi  tieto  patrí  tzv.  Index  starnutia  (Ageing 
index),  tiež  nazývaný  Sauvyho  index  podľa  francúzskeho  demografa  Alfreda  Sauvyho. 
Vyjadruje  sa počtom osôb v post‐produktívnom veku k osobám v pred‐produktívnom veku. 
Zvyčajne  sa  vyjadruje  v  percentách.  Používajú  sa  aj  reprodukčné  vekové  skupiny.  Inou 
možnosťou  ako  vyjadriť  proces  starnutia  populácie  je  Billeterov  index  (Billeter  index). 
Vyjadruje  rozdiel medzi  počtom  osôb  v  pred‐reprodukčnom  a  post‐reprodukčnom  veku  k 
osobám v reprodukčnom veku. Takisto ako index starnutia sa vyjadruje v percentách.   
 

STARNUTIE POPULÁCIE V EURÓPSKYCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU 

Existuje  vysoká  pravdepodobnosť,  že  v  budúcnosti  bude  v  jednotlivých  regiónoch 
Európskej únie tretina populácie staršia ako 60 rokov. V súčasnosti je podiel tejto populácie 
približne 20 percent. Rovnako sa predpokladá starnutie populácie seniorov. Dnes tvorí podiel 
ľudí  vo  veku nad 80  rokov  v populácií približne 4 percentá. Do  roku 2040  sa  tento podiel 
pravdepodobne zdvojnásobí. Dramatická zmena nás môže očakávať po roku 2040 keď sa do 
tejto vekovej skupiny dostane tzv. „baby – boom“ generácia (ľudia narodení v 60‐tych rokoch 
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20.  storočia). Podiel  seniorov nad  80  rokov potom presiahne hranicu  12 percent  celkovej 
populácie. 

Od polovice 60‐tych rokov nastávajú v členských štátoch Rady Európy výrazné zmeny 
vo  všetkých  hlavných  komponentoch  populačného  vývoja,  životného  štýlu  a  usporiadania 
života  ľudí.  Vo  väčšej  či menšej miere  takýto  vývoj  prebieha  i  v  ďalších  štátoch  Európy. 
Zdôrazňuje  sa,  že  vznikajú  zásadné  zmeny  medzi  európskymi  kohortami,  čo  výrazne 
ovplyvňuje ekonomickú a sociálnu situáciu európskych krajín.   

Hodnota indexu starnutia je pre Slovenskú republiku v porovnaní s inými európskymi 
krajinami stále relatívne nízka, v rámci Európy je Slovensko v súčasnosti jednou z najmladších 
krajín.  Zmena  demografického  správania  v  priebehu  posledných  desiatich  až  pätnástich 
rokov  však  spôsobila  zrýchlenie  demografického  starnutia.  Podľa  posledných  prognóz  sa 
Slovensko pri zachovaní súčasnej  intenzity plodnosti, resp. pri  jej miernom zvýšení, stane v 
polovici  21.  storočia  jednou  z  najstarších  populácií  sveta.  O  pokračujúcom  starnutí 
vypovedajú  už  spomenuté  charakteristiky  priemerný  vek  a  index  starnutia.  Obidve  tieto 
charakteristiky zaznamenávajú dlhodobý rast, ktorý sa postupne zrýchľuje. Súčasné hodnoty 
priemerného veku aj indexu starnutia sú na Slovensku historicky najvyššie. 

Počas  uplynulých  päťdesiatich  rokov  sa  zmeny  súvisiace  s  početným  aj 
proporcionálnym zastúpením seniorov udiali aj v slovenskej populácii.  Ich tempo sa značne 
zrýchlilo počas deväťdesiatych rokov 20. storočia. Priemerný vek populácie vzrástol od roku 
1950 do  roku 2000 o 6 až 8  rokov,  z 29 na 35  rokov u mužov, a  z 31 na 39  rokov u  žien.  
Podiel seniorov sa zdvojnásobil a zlepšovaním úmrtnostných pomerov a zdravotného stavu 
sa mení vnútorná štruktúra tejto kategórie obyvateľstva. Medzi seniormi naďalej prevládajú 
ženy  vplyvom  deformácie  vekovej  štruktúry  v  dôsledku  vojnových  strát  a  nad‐úmrtnosti 
mužov.  Badateľné  je  zdvojnásobenie  podielu  85+  ročných,  ktorý  bude  naďalej  narastať. 
Rovnako ako v ostatných krajinách EU, aj na Slovensku postupne starne populácia seniorov. 

Na 100 obyvateľov do 15 rokov pripadalo na Slovensku v roku 2005 68 obyvateľov vo 
veku 65  rokov a viac  (v  roku 1995  to bolo „len“ necelých 50 obyvateľov). To  znamená,  že 
index starnutia sa v priebehu desiatich rokov zvýšil o 38,6%. 

Proces  starnutia  prebieha  vo  všetkých  vekových  skupinách  obyvateľstva.  U 
produktívneho  obyvateľstva  je  starnutie  spôsobené  posúvaním  početnejších  populačných 
ročníkov  do  vyššieho  veku  a  ich  nahradzovanie  slabšími  populačnými  ročníkmi.  Silné 
povojnové  populačné  ročníky  zo  70tych  rokov  pomaly  začínajú  opúšťať  vek  najvyššej 
plodnosti.  Naopak,  do  produktívneho  veku  prichádzajú  stále  slabšie  populačné  ročníky 
narodené  v  80tych  a  90tych  rokoch.  Táto  skutočnosť  spôsobuje,  že  proces  populačného 
starnutia sa neustále zrýchľuje.     

Slovensko  však  nie  je  homogénnou  krajinou.  Jednotlivé  demografické  procesy 
prebiehajú  rôzne  rýchlo  a  s  rôznou  intenzitou  v  jednotlivých  regiónoch  Slovenska,  čo 
spôsobuje výraznú diferenciáciu aj z hľadiska demografického starnutia. Na Slovensku ešte 
stále početne prevažujú mladé okresy nad staršími, o čom svedčí aj pozícia Slovenska v rámci 
krajín Európy. V budúcnosti možno očakávať že starnutie sa bude vplyvom poklesu plodnosti 
a prechodom silných povojnových ročníkov prehlbovať predovšetkým u  tzv. „priemerných“ 
okresov. Starnúť však bude celá populácia Slovenska. 

Na  záver  je ešte nutné  spomenúť  špecifikum  krajín  strednej  a  východnej  Európy – 
podiel populácie Rómov v  rámci  celkovej populácie. Demografické,  sociálno‐ekonomické a 
často aj ľudské postavenie mnohých Rómov je dnes na Slovensku výrazne odlišné od ostatnej 
populácie.  Rómska  populácia  vykazuje  odlišné  charakteristiky  plodnosti  a  úmrtnosti  ako 
zvyšok populácie SR. Ku konkrétnym číselným odhadom sa dá však dopracovať iba nepriamo, 
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nakoľko  údaje  o  pohybe  obyvateľstva  rómskej  národnosti  neposkytujú  reálne  výsledky  o 
reprodukčnom správaní Rómov. Podľa posledných dostupných údajov mali v období 1970 až 
1980  rómski muži nádej na dožitie približne 54  rokov a  rómske  ženy približne 58  rokov. Z 
dnešného pohľadu sú demografické údaje zisťované pred rokom 1989 v rozpore s  ľudskými 
právami  (za Rómov boli  jednotlivé osoby označované  inými osobami). Štruktúra a územné 
rozdelenie Rómov sa však mení relatívne pomaly, a preto sa uvedené dáta dajú považovať za 
relevantné aj v súčasnosti.  Rómska populácia patrí z demografického hľadiska k rozvojovým 
populáciám,  ktoré  sa  vyznačujú  progresívnym  typom  vekovej  štruktúry.  Pri  zohľadnení 
zákonitostí  demografického  vývoja  však  nie  je  demografická  situácia  Rómov  ničím 
výnimočným,  takýto  vývoj  je  u  rozvojových  populácií  bežný.  Zmena  reprodukčného 
správania  u  rozvojových  populácií  je  spojená  so  zmenou  životných  podmienok,  rastom 
životnej úrovne a zvyšovaním úrovne vzdelanosti. V dôsledku izolácie rómskeho obyvateľstva 
tieto  zmeny  prebehajú  pomalšie  ako  u  zvyšku  populácie  Slovenska.  Predpokladá  sa,  že 
zlepšovanie zdravotného stavu rómskej populácie prinesie pokles úmrtnosti a predlžovanie 
života. Demografické teórie a zákonitosti vychádzajúce z odhadov súčasného stavu rómskej 
populácie rovnako predpokladajú starnutie aj tejto populácie.       

 

ZÁVER 

Z uvedeného  jasne  vyplýva  že  starnutie  populácie  je  aj  pre  „populačne  relatívne 
mladú“    krajinu  akou  je  Slovensko  neodvratný  proces.  Je  nutné  tento  proces  vnímať  ako 
faktor,  ktorý  môže  napomôcť  vzniku  nových  sociálnych  rizík  a  kríz.  Ich  dôsledkami  sú 
najpostihnutejší práve  sociálne najzraniteľnejší obyvatelia,  sociálne odkázaní,  starí a  chorí, 
dlhodobo  nezamestnaní,  minoritné  komunity  a  pod.  Odhadovanými  následkami  môže 
v extrémnych  prípadoch  byť  tzv.  revolta  sociálne  vylúčených  –  podporovaná  či  vyvolaná 
mimo  iného disproporciami ekonomického a  sociálneho vývoja, ačasto práve generačnými 
rozdielmi. 

V dnešnej  situácii  je  viac  ako  kedykoľvek  v minulosti  žiadúca  potreba  stabilizácie 
sociálnej  bezpečnosti,  redukcia  a  prípadné  vylúčenie  uvedených  bezpečnostných  hrozieb. 
Dôraz  by mal  byť  jednoznačne  kladený  na  interdisciplinárny  prístup  skúmania  uvedených 
rizík  a hrozieb.Toto  predstavuje  zložitý  proces,  v  ktorom  je  nevyhnutná  kooperácia 
zodpovedných aktérov v príslušnom priestore. 
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GLOBALIZÁCIA A  JEJ ASPEKTY BEZPEČNOSTI 
V PODMIENKACH OS SR 

 

Mária PETRUFOVÁ 

 
Resumé 
This article deals with the issue of globalization and its individual aspects in crisis situations in the conditions of 
AF of  SR. Besides  the analysis of mass behaviour and manifestations of  the mass  it points out experiencing 
psychical burden and  its measure  in soldiers during actions. An analysis of  the  research  focused on handling 
mass behaviour in crisis situations of members of AF of SR on mission is also a part of this article.    
 

 

Súčasná podoba sveta a spoločnosti sa vyznačuje mnohými zaujímavými rysmi, ktoré 
sa formovali  v priebehu  minulosti  a na  ktoré  pôsobili  mnohé  faktory.  Jedným  z nich, 
v dnešnej dobe dominantným  faktorom,  je  fenomén nazvaný globalizácia. Tento proces so 
sebou  neustále  prináša  zmeny  na  každej  úrovni  života.  Sprievodným  javom  týchto  zmien 
môžu  byť  aj  zmeny  v problematických  oblastiach,  aj  keď  nie  sú  ich  priamou  príčinou. 
Globalizácia  zasahuje  do  štruktúr  mnohých  inštitúcií  vytvorených  v minulosti  a často  ich 
značne  pretvára.  Medzi  tieto  inštitúcie  nepochybne  patria  medzinárodné  vojenské, 
priemyselné, finančné, ale aj sociálnej inštitúcie. Keďže sa menia problémy, ktorých riešením 
sú tieto inštitúcie poverené, musia sa meniť aj úlohy a činnosti, ktoré vykonávajú. 

Prosperita,  akú  v časovom  horizonte  posledných  pár  desaťročí  zažívame,  nie  je 
z historického  hľadiska  ničím  štandardným,  ale    z dlhodobého  hľadiska  sa  skôr    jedná 
o výnimku. Aj pri letmom pohľade späť do minulosti si uvedomujeme, že väčšina ľudstva žila 
značnú  časť  doby  v chudobe  a znášala  jej  kruté  dôsledky.  Hodnota  kvality    väčšiny 
obyvateľstva  pred  200  rokmi  bola  zrovnateľná  s hodnotou  života  ľudí  v najchudobnejších 
štátoch sveta. 
 

1 ASPEKTY GLOBALIZÁCIE  
 

Globalizácia,  proces  v ktorom  človek,  obchod,  investície,  informácie,  trh 
a demokracia  stále  častejšie  prekračujú  štátne  hranice,  nám  odstraňuje  obmedzenia. 
Obmedzenia,  ktoré  nám  kladené  hranicami  zakreslenými  na mapách.  Politická moc mala 
vždy lokálny charakter a jej podstatou bola kontrola určitého územia.  

Proces  globalizácie  zmenšuje  význam  toho,  kde  sa  dané  teritórium  nachádza,  a to 
v prípade, že sa  jedná  či už o obchodovanie,  investovanie  či cestovanie. Naše možnosti sa 
rapídne  zvyšujú  s klesajúcimi  transakčnými  nákladmi,  účinnejšími  komunikačnými 
technológiami  a uvoľnením pohybu  kapitálu. Môžeme predávať  ako  aj nakupovať  výrobky 
a služby u zahraničných výrobcov. Taktiež môžeme pracovať pre u iného zamestnávateľa ako 
je miestny, využívať kultúru širšieho sveta. Toto všetko oslobodzuje naše myslenie, chceme 
byť  slobodnejší,  aktívnejší.  Môžeme  si  vyberať  z viacerých  možností  ponúkaných  širším 
svetom, tým nám rastie schopnosť kontrolovať svoj vlastný život a tým rastie aj prosperita 
(Norberg 2006 s.) 
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Jednou  z možných definícií môže byť,  že globalizácia  je proces, v ktorom dochádza 
k zosilňovaniu  sociálnych  interakcií,  ktorými  sa  prepojujú  rôzne  lokality  spôsobom,  že 
udalosti  prebiehajúce  v geograficky  vzdialených  oblastiach  ovplyvňujú  udalosti 
prebiehajúce  doma.  Iná  možnosť  ako  vymedziť  globalizáciu  je  ako  proces  integrácie 
spoločnosti na vyššiu geografickú úroveň.  

Je  to proces očakáva  teľný, nevyhnutný  a aj prirodzený,  ku  ktorému dochádzalo  aj 
v minulosti – z lokálnej na regionálnu, z regionálnej na národnú úroveň (Antošová,2007 s.7) 

Ďalším dôležitým hľadiskom, z ktorého si musíme vymedziť globalizáciu,  je  jej vzťah 
k procesom, ktoré prebiehajú paralelne s ňou, prípadne  ju do určitej miery ovplyvňujú. Ako 
prvé si môžeme uviesť súvislosť s pojmom  internacionalizácie.  Internacionalizácia pôsobí v 
krajine tým, že prehlbuje ich vzájomné vzťahy na úrovni národných sfér. Krajiny sú oddelené 
ako hranicami  tak aj  časom,  ktorý potrebný na prekonanie  vzdialenosti medzi nimi. Práve 
toto  je  rozdiel medzi globalizáciou a internacionalizáciou. V globalizovanom  svete  sa vnem 
môžu  šíriť  okamžite  pri  zanedbateľnom  čase.  Svet  je  internacionalizovaný  a súčasne 
globalizovaný. Ďalší jav súvisiaci s globalizáciou je lokalizácia. Ide o jav, pri ktorom dochádza 
k posilňovaniu  lokálnych štruktúr. Je to spôsobené charakterom niektorých  faktorov. Patria 
sem napríklad etnické, náboženské, národnostné, ale aj prírodné  faktory.  Ich charakter  im 
pomáha odolávať globalizácii. Prebieha proces opačný, potreba  identifikovať sa s národom, 
etnikom,  náboženstvom  a to  pri  súčasnej  globalizácii  kultúry.  Sme  tak    svedkomi  dvoch 
súčasne prebiehajúcich opačných procesov. Ďalšími aspektmi, ktoré súvisia s globalizáciou sú 
migrácia  a značný  rozvoj  informačných  a komunikačných  technológií.  V prípade migrácie 
ide o jednoducho preukázateľný fakt. Kým v minulosti mali ľudia migračný región obmedzený 
dopravnými  možnosťami,  v súčasnosti  je  táto  bariéra  značne  odbúraná.  Možnosť  kam 
cestovať  sa  značne  rozrástla,  cena  prepravy  značne  zlacnela.  V minulosti  bolo  migračné 
teritórium často krát obmedzené len na daný región, prípadne kontinent. Migrácia je jednou 
z charakteristických  čŕt našej doby. Súvisí  s ňou  stretávanie kultúr,  životných  štýlov, ale aj 
rozmach niektorých negatívnych dôsledkov ako sú infekčné choroby a xenofóbia. (Antošova, 
2007. s.11) 

Ako  už  bolo  spomínané,  informačné  a komunikačné  technológie  hrajú  v procese 
globalizácie  významnú  úlohu.  Informácie  sa  dostávajú  v priebehu  krátkeho  času  do 
všetkých  častí  našej  planéty.  Vzdialenosti  zemí  sa  zoslabujú  a krízy  sa  prelievajú  z jednej 
oblasti do ostatných. V minulosti  tomu  tak nebolo, pád antického  sveta nijako neovplyvnil 
vývoj  Číny.  Dnešná  kríza  postihuje  takmer  celý  svet  a všetky  sféry  života.  Globalizácia 
prehlbuje  medzinárodný  obchod  a celkovú  ekonomickú  previazanosť  sveta.  Ako  bolo 
spomenuté, ma  to  svoje  svetlé  aj  tmavé  stránky. Medzi  tie  svetlé môžeme  určite  zaradiť 
nárast  životnej  úrovne  a mierovejšie  svetové  usporiadanie.  Na  druhej  strane  k tmavým 
stránkam v súčasnosti musíme radiť napr. poškodzovanie životného prostredia a v určitých 
častiach  sveta  prehlbovanie  nerovnosti  medzi  obyvateľmi.  Pomerne  frekventovaná  je 
otázka vzťahu obchodu a životného prostredia. Zástancovia medzinárodného obchodu často 
argumentujú  efektívnejším  využitím  disponibilných  zdrojov  v súvislosti  so  špecializáciou 
v medzinárodnom  meradle.  Ako  ďalšie  uvádzajú  efektívnejší  spôsob  ochrany  prírody  pri 
medzinárodnej kooperácii a zachovaní trvalého rozvoja. Kritici globalizácie na druhej strane 
zdôrazňujú  nárast  spotreby  a s tým  spojené  čerpanie  zdrojov,  nárast  odpadu,  ako  aj 
znečistenie spôsobené transportom. 

Ak  sa  zaoberáme  problematikou  globálnych  problémov  vývoj  v posledných  dvoch 
storočiach spôsobil premeny na báze trhových vzťahov a tým vytváral potrebné usporiadanie 
a nárast  inštitúcií  v jednotlivých  krajinách. Dominantné  postavenie  zohrávala  ekonomika, 
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ku ktorej sa prispôsobovali ďalšie súčasti spoločenského usporiadania. Dnes skôr už riešime  
dôsledky, ktoré  môže pokračujúci vývoj  v súčasnosti mať. Od tohto obdobia sa ozývali hlasy, 
ktoré  naznačovali možné  hrozivé  scenáre  budúceho  vývoja.  Tieto  hlasy  neskôr  nadobudli 
podobu  hnutí  a organizácií,  ktoré  sa  prostredníctvom  rôznych  akcií  snažili  negatívnym 
vplyvom globalizácie  zabrániť. Súčasná spoločnosť sa  rozvíja natoľko dynamickým a často 
nepredvídateľným  spôsobom,  že  kategorizovať  globálne  problémy  spôsobuje  nemalé 
ťažkosti.  Aj  v podmienkach  OS  SR  sa  stretávame  s rôznymi  názormi  na  globalizáciu  a jej  
jednotlivé  aspekty. Hádam  takým  jednoduchým  príkladom,  ako  globalizácia    dennodenne 
zasahuje aj ozbrojené sily v plnej nahote  je aj   pôsobenie našich vojakov v interkulturálnom 
prostredí    v  jednotlivých  kontinentov      v rámci  misii.  Pôsobenie    vojakov  v priestoroch 
nasadenia  je  takmer  vždy  spojené  s reálnou  existenciou  špecifického  typu  sociálneho 
správania.  Situácie  ohrozenia  života  a zdravia,  konflikty,  adaptačné  problémy,  negatívne 
psychogénne reakcie determinujú reakcie jednotlivcov na tieto neobvyklé životné situácie. 

 
 

2 TEÓRIA DAVOVÉHO SPRÁVANIA SA  
Dav  je  všeobecne  definovaný  ako  súbor  väčšieho  počtu  ľudí,  ktorí  sú  v  telesnej 

blízkosti zhromaždení v určitom čase a na určitom mieste, spája ich spoločný záujem, postoj 
alebo  presvedčenie  a  konajú  v  jeho mene.  Ľudia  v  dave majú  určitý  pocit  anonymity,  sú 
ovplyvniteľnejší  ako  keď  sú  sami,  ich  správanie  je  impulzívnejšie,  emotívnejšie  
a  spontánnejšie. Majú pocit nezraniteľnosti, pocit  väčšej  istoty  a  sily. Vzájomná  interakcia 
ľudí  je  slabá, obmedzuje  sa na davovú  situáciu a  trvá  len dovtedy, kým  trvá  táto  situácia. 
Okrem hromadného správania sa zvykne kolektívne správanie deliť na dav a masu. V teórii sú  
známe tieto druhy davu: 

• Náhodný  dav  –  náhodne,  spontánne  zoskupený  agregát,  príčinou  je  udalosť,  ktorej  sú 
ľudia svedkami – automobilová nehoda, výklad v obchode, pouličný predajca.  

• Konvenčný  dav  ‐  zoskupenie  ľudí,  ktorí  sa  zišli  na  určitom  mieste  z  dôvodu  nejakej 
udalosti, napríklad futbal, koncert, divadlo, kino.... 

• Expresívny dav ‐ vzniká z potreby ľudí byť spolu, spoločné prejavenie pocitov, postojov ‐ 
napr. rockeri. Expresívnym davom sú ľudia na diskotéke, na koncertoch, aj na športových 
zápasoch. Môže sa vytvoriť aj z konvenčného davu, ale je menej organizovaný.  

• Aktívny dav    ‐  taký  v  ktorom  ľudia nekonajú   v  súlade  s platnými normami,  agresívny, 
násilný, deštrukčný. Ľuďom však nestačí, že len niečo vyjadrujú, ale chcú aj čosi vykonať 
proti  niekomu,  alebo  niečomu  –  násilní  fanúšikovia  športových  zápasov,  lynčujúca 
skupina, násilná demonštrácia. V tomto dave sa porušujú sociálne normy. 

• Protestný dav (prvky konvenčného a aktívneho davu ale s cieľom protestovať – pokojná 
demonštrácia, pochod). (Petrufová, 2011, str.7) 

   
V rámci teoretického vymedzenia poznáme tieto teórie davového správania: 
 

• Teória nápodoby  ‐ jednotlivec sa v dave správa odlišne ako keď je sám. Davové správanie 
je  výsledkom  straty  individuálnej  identity, presadzuje  iracionálne myslenie, príčina  je  v 
anonymite a emocionalite. V dave sa človek rýchlo stane manipulovateľným  
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• Konvergenčná teória davového správania ‐  spontánna činnosť ľudí s rovnakými sklonmi, 
pričom  dav  je  len  katalyzátor  t.j.,  že  prirodzené  správanie  ľudí  sa  v  dave  nemení,  len  
sa vyhrocuje pomocou emócií (F H. Allport).  

• Teória postupného preberania noriem ‐ dav je usporiadaná činnosť, ktorá preberá normy 
vyhranených jedincov, t.j., že dav sám o sebe má normy a nie je spontánny (turner).   

• Teória  pridanej  hodnoty  ‐  6  faktorov  pre  vznik  davového  správania   ‐  štruktúrne 
predpoklady,  –  riešenie  napätia,   ‐  spoločné  presvedčenie,   ‐  počiatočný  impulz,  ‐ 
mobilizácia účastníkov, ‐ nefungovanie sociálnej kontroly (smelser). 

 
Psychológovia dokázali, že účastníci davu sa riadia troma základnými psychologickými 

zákonmi, ktoré  formujú  ich správanie. V prvom  rade  ide o  takzvanú sociálnu  facilitáciu,  čo 
znamená,  že  v  prítomnosti  ostatných  ľudí  sa  naše  správanie  posilňuje  
a máme tendenciu viac sa ostatným zavďačiť.  

Pokiaľ má  teda  dav  nejaký  určitý  cieľ,  je  oveľa  väčšia  pravdepodobnosť,  že  jeho 
účastníci  sa mu  podriadia,  hoci  s  ním možno  celkom  nesúhlasia,  než  keby  boli  v malej 
skupinke.  

• Sociálna facilitácia ‐ demonštrácia. Masa ľudí spočiatku len skanduje heslá, ale po chvíli 
sa vydáva na pochod ulicami, kde rozbíja výklady a ničí, čo jej príde do cesty. Sila davu je 
obrovská a disponuje veľmi účinnými prostriedkami, ako ovplyvniť svojich  jednotlivých 
členov.  

• Nečakajte na pomoc ‐  druhým pravidlom, ktoré hýbe davom, je deindividualizácia jeho 
členov. V praxi to znamená, že človek v dave má pocit, že je skrytý za masou ostatných 
ľudí a môže si teda dovoliť veci, ktoré by mu v bežnej situácii "neprešli." Pokiaľ má človek 
pocit,  že  za  svoje  správanie  nenesie  individuálnu  zodpovednosť  (je  maskovaný 
kapucňou, alebo je skrytý v dave), jedná oveľa brutálnejšie a bezohľadnejšie. Rovnako je 
naivné  očakávať  v  dave  pomoc.  Jav,  ku  ktorému  tu  dochádza,  sa  nazýva  rozložená 
zodpovednosť a znamená to, že každý v dave predpokladá, že potrebnú pomoc poskytne 
niekto iný. 

• Infikovaní emóciami ‐  tretím základným pravidlom, podľa ktorého sa riadia ľudia v dave, 
je  emocionálna  nákaza.  Psychológovia  dokázali,  že  nálada  davu  veľmi  rýchlo  infikuje 
všetkých  jeho  členov. Tým,  že  sú  v dave  ľudia  veľmi blízko  seba, úplne  sa  ruší osobný 
priestor  a  prakticky  nie  je  možnosť  úniku,  k  prenosu  emócií  dochádza  oveľa  ľahšie  
a  rýchlejšie  ako  v  skupine  rozloženej  v  priestore.  Tým  tiež  odborníci  vysvetľujú 
skutočnosť, že sa napríklad k  lynčujúcemu davu  pripoja  i  ľudia, ktorí by za normálnych 
okolností  nič  podobné  neurobili.  Emočná  nákaza  spolu  s  odosobnením  dočasne  zruší 
"civilizačné návyky" osobnosti a dá priestor pudovému správaniu.  

• Vražedná panika ‐ úplne špeciálna situácia nastáva navyše v situácii, ktorú dav vníma ako 
život  ohrozujúcu  a  v  ktorej  vypukne  panika.  Všeobecne  rozšíreným  predsudkom  je 
tvrdenie,  že  ľudia boli v dave ušliapaní. V  skutočnosti  sú však prípady ušliapania veľmi 
zriedkavé. Ostatne  v dave  je  tak málo miesta,  že  jeho  členovia nemajú  v podstate ani 
kam spadnúť. Oveľa nebezpečnejší  je  tlak masy, ktorý dokáže ohnúť  i kovové zábradlie  
a zmiesť všetko, čo mu stojí v ceste. Ľudia v dave preto väčšinou umierajú na udusenie  
v dôsledku príliš veľkého tlaku. 

      Kým ostatné typy davov sú schopné i akéhosi organizovaného správania, ktoré vedie  
k  dosiahnutiu  cieľa,  dav  v  panike  sa  naopak  začína  správať  úplne  iracionálne.  Výskumy 
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dokázali, že hoci sa ľudia v panike neustále rozhliadajú po ostatných členoch davu, u ktorých 
zúfalo hľadajú nejaké informácie využiteľné pre záchranu života, nie sú schopní vôbec vnímať 
slová  alebo  dokonca  reč  tela  ostatných.  Nechajú  sa  len  unášať  davom,  ktorému  však  
v  tomto okamžiku  chýba  akékoľvek účelové  jednanie.   Pohyb davu  sa  totiž predovšetkým 
veľmi výrazným spôsobom spomalí.  

To je pravdepodobne spôsobené úplnou dezorganizáciou väčšiny jeho členov. Šanca, 
že uniknete z nebezpečnej situácie v dave  je preto oveľa nižšia ako  tá, ktorú by ste mali v 
malej  skupinke.  To  však  nie  je  napodiv  zapríčinené  veľkosťou  východov  alebo  únikových 
ciest. Výskumy  totiž ukázali,  že  i keď má dav k dispozícii dobrú únikovú cestu,  často  ju pri 
svojom úteku minie nepovšimnutú.  

 
3 PROJEKT VÝSKUMU ZAMERANÝ NA MOŽNOSTI MODELOVANIA SPRÁVANIA 

SA JEDNOTLIVCOV A DAVU V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH 
 

  Hlavným cieľom projektu, ktorý  riešil  riešiteľský  tím v podmienkach AOS gen. M. R. 
Štefánika  v  Liptovskom  Mikuláši  bolo  identifikovať  a analyzovať  skúsenosti  vojakov 
vysielaných do misií o správaní sa  jednotlivca a davu v extrémnych krízových situáciách, do 
ktorých  sa  dostali  a na  základe  týchto  skúseností  vytypovať  možné  typové  správanie  sa 
v krízových  situáciách  pri  asymetrických  ohrozeniach,  aby  sa  skvalitnila  psychická 
pripravenosť  jednotlivcov  a zvýšila   pohotová  reakcia  jednotiek plniacich úlohy  v   systéme 
koaličných  záväzkov  v rámci  nato  na  ohrozenie.  Súčasťou  tohto  projektu  bolo  aj  pripraviť 
typové  scenáre  žiaduceho  správania  sa    jednotlivcov  a davu  v jednotlivých  krízových 
situáciách pri asymetrickom ohrození.  
  Výskumu sa zúčastnilo 127 profesionálnych vojakov z rôznych útvarov ozbrojených síl 
slovenskej republiky, prevažovali muži a z hľadiska veku 53,5% respondentov bolo v kategórii 
26 – 30 ročných. Zúčastnení respondenti pôsobili prevažne v misiách ISAF, KFOR a UNFICYP. 
    V rámci  projektu  výskumu  sme  použili  exploratívne metódy  –  techniku  dotazníka, 
techniku riadeného rozhovoru a metódu analýzy vybraných dokumentov.  
    Pre účely tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je zaujímavé porovnanie vlastnej 
pripravenosti  a pripravenosti  príslušníkov  jednotiek  spolupracujúcich  armád  v krízových 
situáciách v priestore nasadenia.  
    Najslabšiu mieru pripravenosti v porovnaní s vojakmi zahraničných armád pociťovali 
respondenti v oblasti kultúrne – antropologickej,  t.  j. v znalosti občianskych zvykov,  tradícií 
a zásad  správania  domácich  obyvateľov  v priestoroch  nasadenia  –  36  vojakov.  23 
respondentov  uvádza,  že  v porovnaní  so  zahraničnými  vojakmi  mali  rezervy  v poznaní 
náboženských zvyklostí obyvateľstva. Za slabšie pripravených po stránke poznania protivníka 
a spôsoboch vedenia jeho boja sa považovalo 26 opýtaných . Oproti iným vojakom je nižšia aj 
miera  poznania,  identifikácie,  prípadne  predikcie  situácií,  v ktorých  sa  využívajú 
samovražední atentátnici. Túto oblasť pripravenosti  vnímajú  respondenti  citlivo,  vzhľadom 
na bezprostredné ohrozenie ich života a zdravia.  
 
 
 
 
 
 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    168 

 
 

 

   
 

 

 

Graf 1 Porovnanie vlastnej pripravenosti a pripravenosti príslušníkov jednotiek     
spolupracujúcich armád v krízových situáciách v priestore nasadenia 

  Výsledky ďalšieho skúmania danej problematiky sú dôležité najmä pre potreby OS SR 
v súvislosti s efektívnejšou prípravou príslušníkov OS SR pred  a po vyslaní na misie. 

  Na  základe  ďalších  zistených  skutočností  a  výsledkov  z  výskumu  si  riešiteľský  tím 
navrhol prioritné riešenia týchto problémov: 

1. V oblasti prípravy personálu pre zvládanie správania v krízových situáciách v priestoroch 
nasadenia: 

• pravidelne  organizovať  tréningy  a  nácviku modelových  situácií    na  zvládanie  davových 
fenoménov počas misií, 

• v  príprave  vojakov  pre  zvládanie  hromadného  správania  civilného  obyvateľstva  
v priestoroch nasadenia preferovať praktický nácvik, na  to využiť skúsenosti a zážitkové 
stavy vojakov, ktorí sa s takýmito situáciami v priestoroch nasadenia už stretli,  

• prípravu diferencovať podľa  konkrétnej misie, priestoru nasadenia  a  zastávanej  funkcie  
v misii, 

• skvalitňovať psychologickú prípravu profesionálnych vojakov  so  zameraním  za  zvládanie 
záťažových  situácií,  emocionálnej  inteligencie,  empatie  a  odolnosti  voči  stresovým 
situáciám počas nasadenia, 

• posilniť  oblasť  spoločensko‐vednej  prípravy  s  dôrazom  na  poznanie  kultúrno‐
antropologických zvláštností priestoru nasadenia,  

• osvojiť si základné vedomosti o kultúre národov, etník v priestore nasadenia,  o zvykoch, 
tradíciách,  obyčajoch  a  tabu,  čo  umožňuje  efektívnejšie  riešiť  problémy  vo  vzťahu  
k civilnému obyvateľstvu a konštruktívnejšiu komunikáciu obidvoch  zúčastnených  strán. 
Zároveň  toto  poznanie  vytvára  bariéry  pre  vznik  a  kulmináciu  násilia  s  náboženským, 
etnickým, rodovým či iným pozadím v priestoroch nasadenia personálu. 

• využívať skúsenosti pracovníkov „Cimicu“ v príprave vojakov a veliteľov, 
• respondenti upozornili aj na potrebu zlepšenia úrovne  jazykovej prípravy so zameraním 

na  ovládanie  anglického  jazyka  a  osvojenie  si  základov  jazyka miestneho  obyvateľstva  
v priestoroch nasadenia, 

• neustále analyzovať sociálne správanie sa  jednotlivcov a skupín v extrémnych situáciách  
počas misií. 
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2. V oblasti prejavov správania jednotlivcov(účastníkov) hromadného správania: 
• správanie  a  prežívanie  jednotlivca  v  dave  je modifikované,  k  najtypickejším  prejavom 

správania  jednotlivcov  z  radov  civilného  obyvateľstva  v  dave  v  priestoroch  nasadenia 
patrili  prejavy  nenávisti,  vysoká  emocionalita,  nízka  autoregulácia  (sebaovládanie) 
správania, iracionalita a prejavy konformity, 

• hromadné správanie obyvateľstva malo podľa názorov respondentov najčastejšie podobu 
nepokojov, štrajkov a agresívneho davu, 

• z prejavov  správania davu ako  celku dominujú najčastejšie: problematická  komunikáciu  
s davom ako celkom  a s tým spojené neakceptovanie diskusie  a citlivosť davu na podnety 
z vonku,  

• zo zistení týkajúcich sa dynamiky davového správania vyplýva, že v priestoroch nasadenia 
dochádza hlavne k zmenám jedného typu davu na iný, kedy sa zhromaždenie obyvateľov  
menilo  na  agresívny,  prípadne  získavací,  akvizičný  dav,  zhromaždenie  sa  menilo  na 
únikový  dav  pod  hrozbou  zásahu  polície  alebo  vojakov,  prípadne  naopak  agresívne 
prejavy  účastníkov  sa  zmiernili,  situácia  sa  upokojila  a  agresívny  dav  sa  zmenil  na 
nenásilný  protest.  Postupne  dochádzalo  vo  všetkých  prípadoch  k  tzv.  Destilačnému 
efektu, 

• uvedené  zistenia  sú  využiteľné  pre  monitorovanie  situácií  hromadného  správania 
civilného  obyvateľstva  v  priestoroch  nasadenia,  nakoľko  umožňujú  do  určitej  miery 
predikovať  dynamiku  davového  správania  a  efektívne  na  situácie  reagovať  a  v  prípade 
potreby zasiahnuť. 

 

3. V oblasti zvládanie davového správania v priestoroch nasadenia: 
• respondenti  akceptovali  pri  spôsoboch  zvládania  davového  správania,  respektíve  pri 

zásahoch aj málo využívané formy prevencie davového správania v priestoroch nasadenia 
– inštitucionálnu, priestorovú, edukačnú a spoločenskú, 

• za  pomerne  efektívny  spôsob  zvládania  označujú  využitie  informačných  vstupov  pre 
upokojenie situácie pri hromadnom správaní, 

• za veľmi účinný spôsob zvládania, ktorý bráni eskalácií násilia a dynamike zmeny davu na 
agresívny typ považujú účastníci výskumu inštitút vyjednávača, komunikátora, 

• pri použití zásahových zložiek uprednostňujú vojenské  jednotky spolupracujúcich armád  
v priestore pred civilnými zásahovými zložkami, 

• pri uprednostňovaní argumentujú najčastejšie akcieschopnosťou,  stupňom  vycvičenosti, 
prípadne skorumpovanosťou miestnych represívnych zložiek, 

• v  priestoroch  nasadenia  sú  pri  zvládaní  málo  vyžívané  taktiky  zvládania  hromadného 
správania  v  podobe  –  odpútania  pozornosti  účastníkov  davu  (ponúknuť  im  iný  objekt)  
a inštitút tzv. “davokaziča“‐ človeka pripraveného na túto úlohu.  

   

Miera psychickej záťaže počas nasadenia  

V súvislosti  s pobytom  vojenských  profesionálov  v misiách MO  SR  a GŠ  pravidelne 
vyhodnocujú  mieru  psychickej  záťaže  počas  nasadenia  v rámci  pôsobenia  misiách  ISAF 
a KFOR sú známe  tieto zistenia: 
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• Získané  poznatky  sú merané  dotazníkovou technikou so 120 príslušníkmi multifunkčnej 
ženijnej roty, strážnej jednotky v misiách  ISAF, a KFORU, ktorí ukončili svoju činnosť v júli 
2010. 

• Za  najväčšiu  záťaž  považovali  respondenti  klimatické  podmienky(19%),nedostatok 
súkromia  a odlúčenie  od  rodiny  (21%).  Za  menej  zaťažujúce  považovali  respondenti 
odlúčenie od priateľov, zmenu prostredia, podmienky pre osobnú hygienu a obmedzené 
možnosti trávenia voľného času.  

• Takmer  80%  opýtaných  udáva,  že  počas  nasadenia  zažili  pocit  ohrozenia  života,  83% 
malo pocit ohrozenia zdravia, niekde boli aj problémy s manželkou alebo dieťaťom alebo 
s obomi(11%).  

• Nadlimitnú  psychickú  záťaž  priznalo  43%  opýtaných    profesionálnych  vojakov.(  pocit 
nervozity, sťažené dýchanie, búšenie srdca, bolesti hlavy a chrbta., 27% poruchy spánku . 
14 respondentov zažilo počas nasadenia traumatizujúcu udalosť  ‐ pohľad na zranených 
a zmrzačených. 

• Medzi najťažšie zážitky počas nasadenia patrili okrem raketových útokov a pozemného 
útoku,  pohľady  na  mŕtve  telá  a zmrzačené  deti.  Negatívne  hodnotili  zabezpečenie 
kontinentu  počas    nasadenia    vo  vzťahu  k technike,  výstroju,  príprave  a výcviku  pred 
nasadením ale aj výšku príspevku za nasadenie.  

• Pozitívne  hodnotili  stravu,  ubytovanie,  kontakt  s rodinou  prostredníctvom  internetu 
a telefónu, zlepšili sa ja vzťahy s nadriadenými.  

• Mnohí nevedeli o možností využitia e‐mailového psychologického poradenstva  iba 11% 
respondentov,  požadovali  aj  psychológa,  ako  súčasť  kontingentu,  ale  nech  je 
kvalifikovaný  a skúsený,  tá  istá  požiadavka  bola  smerom  k duchovnej  službe,  napätie 
redukovali športom, spánkom.  

• Často  odzneli  aj  pripomienky  k väčšej  kvalite  veliacich  dôstojníkov‐ lídrom 
a rešpektovaniu ľudského rozmeru pri vedení svojich podriadených.  

• Zo  záverom prežívania  záťaže  vyplynulo  aj  zaradenie do psychologickej prípravy účasť 
pred  vyslaním do operácie  ISAF na patologických pitvách,  ako  konfrontáciu  s mŕtvymi 
a zmrzačenými telami. 

 

ZÁVER 

    Riešiteľský  tím  okrem  hore  uvedenej  analýzy  v troch  oblastiach,  vypracoval 
sekundárnou analýzou zhromaždených dát vygenerovanie deväť modelových   typov situácií 
do ktorých počas pôsobenia sa na misiách dostávajú vojaci z hľadiska  interakcie účastníkov 
davu. Modely  správania  sú  zamerané  na  zhromaždenie  väčšieho  počtu  ľudí,  správanie  sa 
účastníkov davu presúvajúcich  sa na miesto určenia, na účastníkov davu,  ktorý postupuje 
proti  kordónu  zasahujúcich  vojakov,  vstupuje  do  chráneného  priestoru,  do  vzájomného 
napadania, bitky, agresívne správanie na útoky. 

    Prínosom  riešenej problematiky  sú aj návrhy  zvládania davového  správania  I. až V., 
ktoré sú využiteľné v rámci kurzov kariérneho vzdelávania ako tréningové metódy zvládania 
davového sa správania. 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    171 

LITERATÚRA 

ANTOŠOVÁ, N.: Globalizace a mezinárodní organizace. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská 
‐ Technická univerzita Ostrava, 2007. 209 s. ISBN 9788024814636. 

NORBERG,J.: URBANOVÁ, T:. Globalizace. 1. vyd. Praha  : Alfa Publishing, 2006. 203 s.  ISBN 
808685132X. 

Možnosti modelovania správania sa  jednotlivcov a davu v krízových situáciách ŠSP 852_08–
RO02 RU21‐240: Záverečná správa o riešení projektu /hl. rieš. Mária PETRUFOVÁ a. kol. AOS, 
2011,  55 s. 

PETRUFOVÁ,  M  ‐  KMOŠENA,M.  :  Vybrané  aspekty  zvládania  davového  správania  v 
priestoroch  nasadenia  personálu  ozbrojených  síl  slovenskej  republiky  [several  aspects  of 
coping with crowd behaviour in the area of involvement of members of armed forces of the 
slovak  republic.  In:  Zvládání  extrémních  situací:  3.  ročník  mezinárodní  konference  :  22.‐
26.11.2010,  Praha,  Spiritka.  Praha  :  Casri,  2010.  ISBN  978‐8  0‐254‐8493‐7.  ‐  15  s.  ‐  tiež 
zborník abstraktov. s. 66‐67. 

PETRUFOVÁ, M.,  BELAN,  L.:  Krízové  situácie  a asymetrické  hrozby  ovplyvňujúce  správanie 
profesionálnych  vojakov,  Zborník  z konferencie  Taktika 2010  ‐  taktické  činnosti  jednotek  a 
malých týmů v soudobých operacích., UO Brno, ISBN 978‐80‐7231‐764‐6, 8s. 

KMOŠENA, M.: Dav a panika. Liptovský Mikuláš : 4 d s. r. o., 2004. 

 

 

 

doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD. 
Katedra manažmentu  
Akadémia ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika  
Demänovská cesta 393 
031 06 Liptovský Mikuláš 6 
Tel: 0960 42 3196 
e‐mail: maria.petrufova@aos.sk  
 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    172 

NADKULTÚRNY CHARAKTER MISIE VYSOKEJ ŠKOLY VEREJNEJ A 
INDIVIDUÁLNEJ BEZPEČNOSTI  

 

Juliusz PIWOWARSKI 

Resumé 
There being a change of political system in the Central and Eastern European countries due to the „Solidarity“. 
Polish movement, new possibilities  to  create a  security nearly  in all  its bearings emerged on  that  territories. 
Apart  from many  commercial  uniform‐wearing  services  that  came  into  being  that  time, many  non  public 
colleges have been established then too of the goal to educate security professionals. These are a few, but very 
well organised colleges, which have a special mission to fulfil  in accordance with creating a „mind of warrior” 
free  from aberrations  that were  typical of previous  totalitarian  regime. One of  that exclusive  colleges  is  the 
Higher School of Public and Individual Security „Apeiron” in Cracow. In their educational offer the main stress is 
put  on  the  need  for  creating  a  complementary  self‐discipline  of  organisational,  psychophisical  and  moral 
aspects. A deepened need  for  that kind of self‐mastery can be  found  in  the „uniform ethics” which descends 
directly from the knight’s honor culture that has been cultivated in the same way in many culture circles on the 
world. 
 
Key words:   Security, Modern Bushidō, securitology, philosophy of security, military ethics 

 

GENÉZA MYŠLIENKY VZNIKU VYSOKEJ ŠKOLY VEREJNEJ A INDIVIDUÁLNEJ 
BEZPEČNOSTI „APEIRON” V KRAKOVE A JEJ VPLYVU NA SFORMOVANIE SA 
MISIE VYSOKEJ ŠKOLY 

Doba vzniku Vysokej  školy a  začatia vzdelávania  študentov  je  rok 2005. Toto nebol 
ľahký úkol: vyžiadal si štvorročnú prípravu projektu a podanie žiadosti na Ministerstvo vedy a 
vysokého školstva o povolenie na zriadenie tejto Vysokej školy.  

  Myšlienka Vysokej školy vznikala v Krakove – bývalom hlavnom meste Poľska. Meste 
umenia,  vedy,  intelektuálnych  elít  vytvárajúcich  tu  taktiež  neobyčajne  pružne  centrum 
viacerých  obmien  ďalekovýchodných  Bojových  umení133.  Štvorročné,  dosť  dlhé  obdobie 
formovania  Vysokej  školy,  bolo  spojené  s  ťažkým  vyzvaním,  ktorým  bolo  kompletovanie 
odpovedajúcich vízii Zakladateľa Vysokej školy kádrov. V osobách prednášateľov, podľa tejto 
vízie,  mali  študenti  nájsť  nielen  prednášateľov  s  najvyššími  formálne  potvrdenými 
kvalifikáciami, no  tiež majstrov, spájajúcich kompetencie vyplývajúce z mimoakademických 
skúseností z vedecko‐didaktickými výsledkami.  
  Napríklad, profesor práva vyučujúci v „Apeirone”, cez viac ako 20 rokov vedie právnu 
kanceláriu nezávislo od vedeckej práce, a učitelia časti odborných predmetov sú bývali alebo 
aktívni dôstojníci uniformovaných služieb. 
  Vo svete sa v rokoch 50‐tych a 70‐tych, a v Stredne‐Východnej Európe v rokoch 70‐
tych  začala  zmluvná  éra  univerzálneho  karate  majúceho  inšpirujúci  účinok  pre  milióny 
nadšencov  psychofyzického  sebazdokonaľovania.  Cez  univerzálne  karate  rozumieme  na 
vonkajšej  hladine  širokú  paletu  ďalekovýchodných  bojových  štýlov  spojených  s  vysokou 
sebadisciplínou  a  s  účinným  aplikovaním  a  odopieraním  rôznorodých  technik  úderov 

                                                            
133 Bojové umenie „in general” sa líši od bojového umenia „in particular”. 
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vykonávaných  prakticky  všetkými  časťami  tela.  Na  vnútornej  hladine  Karate‐dō134  (Pozri 
Funakoshi, G., 1973) – čo je veľmi dôležité – je to overená forma zdokonalenia nášho rozumu 
použitím  náradia,  ktorým  je  ľudské  telo  –  telo,  ktoré  v  spojení  s  perfektne  fungujúcim 
rozumom135 (Por.: Jung, 2009) sa stava skvelou zbraňou. Vlna popularity jevu univerzálneho 
karate  strhla  tiež  budúceho  zakladateľa  Vysokej  školy  „Apeiron”  (1971),  ktorý  viacej  ako 
desať rokov neskoršie v dobe poľskej zmeny zriadenia na prelome 80‐tých a 90‐tých rokov 
bol požiadaný o vedenie školení Antiteroristickej spoločnosti. Viacej ako desať rokov styku so 
zvláštnymi oddielmi ukázalo,  že práca príslušníkov učí a vyžaduje úctu k práci, ukazuje  ich 
oddanie službe, a zároveň demonštruje, že sa stáva nadmerné zjednodušovanie prístupu ku 
školiacím  úkolom  a  ambivalentný,  ba  neochotný  vzťah  ku  zvykovým  formám  tradície 
bojového  umenia.  A  toto  sú  formy  chovaní majúce  kladný  vplyv  nielen  v  etickej  oblasti. 
Odmietnutie týchto form, jemne hovoriac, nie vždy dáva žiadane efekty. Treba podčiarknuť, 
že  nie  ide  o  žiadnu  divadelnosť  zbytočnú  pre  reálnu  činnosť,  no  o myslenie  a  konanie  v 
holistickom  štýle yin‐yang136, v ktorom nie sú napríklad – a  toto  je  len  jeden z príkladov – 
racionálne  zdôvodnenia pre odmietnutie vzájomnej poklony  cvičencov pôvodom  z  tradície 
škôl boja. 

  Nikto neuviedol presvedčujúce argumenty pre  to, v  čom konkrétne  tradičný prístup 
môže prekážať  (a  je  tento doplňovaný  súčasnými nezbytnými  aktualizáciami  týkajúcimi  sa 
meniacich sa úloh). Preberieme hoci by spomínanú poklonu, či meditačné cvičenia. 

   Za  prvé,  toto  sú  podstatné  elementy  psychologicky  udržujúce  v  rovnováhe  určité 
psychické elementy skutku boja, ktorý je vždy v akýmsi stupni v svojej podstate brutálny.  

  Za druhé, ako jedna zo základných požiadaviek tak starého, ako aj súčasného kódexu 
bojovníkov – Bushidō – bezúhonné maniery a stlmenie  rozumu zabezpečujú uniformované 
služby pred brutalitou mravov, taktiež v určitom stupni zabezpečujú z psychologickej strany 
bezpečný návrat  z  „bojového pola” do normálneho  života v  spoločnosti. Prísne dodržujúci 
tradície  civilizácie  Východu  Majster  Ōyama  tvrdil,  že:  „Jedným  z  najdôležitejších  prvkov 
slúžiacich udržaniu harmónie medzi jedincami a v spoločenstve je zdvorilosť a vzájomná úcta.  
V  starobylom  východnom myslení  sa  často  kladie  znamienko  rovnosti medzi  rituálom  a 
zdvorilosťou” (Ōyama, 1979, s. 38; por. Wójcik, 2001, s. 352, 354). Dodával, že: „(...) Rituál vo 
forme  vzájomnej  zdvorilosti  a  úcty  usporadúva  svet  ľudí.  Zdvorilosť musí  byť  vo  všetkých 
našich  úkonoch  a  slovách,  a  taktiež  vo  všetkých  prejavoch  každodenného  života.  Cez 
zdvorilosť  nerozumiem  však  [len]  tuhú,  chladnú  oficiálnosť.  Zdvorilosť  je  (...)  nezištné 
staranie sa o blahobyt a fyzický a duševný komfort druhého človeka. Konfucius (...) [mienil], 
že človek, ktorému sú cudzie rituály a zdvorilé gesta, nemôže mať nádej na úspech v živote” 

(Wójcik, 2001). 

  Hľa pre doplnenie niekoľko vybraných princípov uvedených inými známymi majstrami 
karate z Okinawy. „Karate sa nenaučíte v krátkom  čase a  jednoduchým spôsobom” hovoril 
Ankō  Itosu, orodovník  zavedenia  „umenia prázdnej pästi” do  škôl,  z  toho do okinawského 
Učiteľského  Kolégia.  Podľa  názoru majstra  Chōshin  Chibana  z Okinawy,  „čestný  človek  je 

                                                            
134 Funakoshi rozlišuje v „Karate‐dō Kyohan” Karate‐dō a karate.  
135 Rozum (intelekt – sanskr. manas) je považovaný v budhickej filozofii, ako jeden zo zmyslov; v zmysle  duševného prvku sa 
spája  s  podstatnou  subjektivitou  v  chápaní  klasických  indických  darśan,  v  budhickej  psychológii  je  ekvivalentom  prúd 
vedomia (citta). 
136 Poslanie yin‐yang  sa  spája  so  snahou o dokonalosť dosahovanú cez harmonickú  rovnováhu symbolických protikladov. 
Tento zdanlivý dualizmus, v skutočnosti vedúci k dosiahnutí ideálnej Jednoty, perfektného Celku, je poslanie školy yin‐yang 
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individualita, ktorá dáva slovo a vždy ho dodrží. Ak však dáva prísľub, ktorý nemá v úmyslu 
splniť,  dokonca  sa  nepokúša  toto  urobiť,  vtedy  ta  osoba  špiní  jednú  zo  svojich 
najdôležitejších  hodnôt  –  česť.  Hlboko  verím,  že  bojovník  karate,  je  čestný  človek” 
(Staniszew, 2001, s. 34). Shōshin Nagamine konštatuje: „Karate začína a končí zdvorilosťou, v 
súlade  s  myšlienkou  počiatku  a  konca  plných  kurtoázie:  preto  začínaj  a  konč  tréningy 
poklonou” (Staniszew, 2001, s. 35). A Gichin Funakoshi súdil, že podstatu Bojového umenia 
možno  stanoviť  takto:  „Karate  začína  a  končí    kurtoáziou”.  Táto  veta  tvorí  prvý  princíp 
Prísahy Dōjō  Kun,  ktorá  sa  tiež  uzatvára  v  „Dvadsiatích  prikázaniach Karate‐dō”  (Nijū  Kun 
Karate‐dō)  (Stevens, 1995; pozri: Funakoshi, 2002)137. Tato prísaha v svojom principiálnom 
tvare  (modifikovaná  nepatrne  jeho  nástupcami)  bola  spracovaná  práve  Gichinom 
Funakoshim a zakladá sa hlavne na princípoch riadiacich konanie bushi. 

  Za  tretie,  dokonca  z  operačného  hľadiska,  zdvorilosť  a  ovládnutie  sú  prvky,  ktoré 
pomáhajú nedekonšpirovať  bojové možností adepta bojového umenia, a v prípade potreby 
využívať  tieto  možností  optimálnym  spôsobom  –  účinne  avšak  bez  zneužívania.  Hľa 
opravdové majstrovstvo.  Hľa  niektoré  prvky myšlienkovej  genézy  vzniku  dnešnej  Vysokej 
školy majúcej  ašpirácie  pre  vzdelávanie  a  kreovanie  prostredia  podporujúceho  budovanie 
autentických chovaní a systémov, ktoré zabezpečujú zvyšovanie hladiny bezpečnosti.  

  Pre  úplnosť  predpokladov,  z  toho  komplementárnosť  metód  získavania,  a  tiež 
skúmania javu bezpečnosti, zdá sa podstatný sekuritologický prístup (Korzeniowski, 2008). V 
poľskom  vedeckom  prostredí  sa  filozofiou  bezpečnosti  majúcou  svoje  odvolania  na 
sekuritológiu zaoberá prof. Rosa (Rosa, 1995). Začínajúc uvažovania nad zmyslom existencie 
človeka,  hľadajúc  v  nej  „parametrov”  šťastia  a  bezpečnosti,  sa  nevyhneme,  napriek 
intuitívnym  možnostiam,  pokusom  o  definovanie  kategórií,  okolo  ktorých  sa  sústreďujú 
spomenuté na tomto mieste premyslenia. Neberúc ohľad na kategóriu šťastia veľmi obšírne 
analyzovanú  Tatarkiewiczom  (Pozri.  Tatarkiewicz,  2005),  ostaňme  pri  pojme  bezpečnosti, 
ktorý nie  je „parametrom”  ľahostajným pre vznik práve šťastia, presnejšie hovoriac,  je pre 
väčšinu osôb jeho nutnou podmienkou. 

  Človek  cez  po  sebe  idúce  cykle  dejín,  chtiac  si  zabezpečiť  správne  podmienky  pre 
jestvovanie a rozvoj, za účelom uspokojenia svojich rozličných snáh a potrieb hľadal účinné 
prostriedky,  metódy  a  formy  slúžiace  pre  zabezpečenie  mu  vysokej  úrovni  bezpečnosti. 
„Spájajúc historickú úvahu s analýzami, súčasnosť, už úvodom hodno pripomenúť, že záujem 
o vecí bezpečnosti (…) svoje apogeum má dnes, keď svet, v ktorom žijeme sa ocitol v bode 
obratu” (Rosa, 2009, s. 6), v ktorom na prahu XXI storočia uvažujeme, ako má pretrvať ľudská 
rod a zastupujúce ho kultúrne kruhy, ktoré sa neúplne  rozumejú  (Pozri Huntington, 2008). 
Optimálna  úroveň  neexistencie  ohrozenia  rozhoduje  nielen  o  pretrvaní,  no  tiež  o 
možnostiach ďalšieho  rozvoja civilizácie. Tento  žiadaný  stav bezpečnosti  je definovaný ako 
„protiklad ohrozenia” (Pozri. Słownik współczesnego języka polskiego, 2001, s. 50) a tiež ako 
„skutkový stav oslobodzujúci od všetkej obavy” (Linde, 1994, s. 84). 

  Bezpečnosť  ako  aspekt  viacerých  oblastí  činnosti  človeka  sa  dočkala  zvláštneho 
pojatia oblasťami ako  je polemológia – veda o vojne a pokoju či dynamicky sa rozvíjajúca v 
poslednej dobe securitológia – veda o bezpečnosti  (Korzeniowski, 2008, s. 23, 33).  Činnosť 

                                                            
137 Chapter  II: Funakoshi preklad  japonského textu v  interpretácii Stevensa. Pôvodne, každý z Princípov Funakoshiho (Nijū 
Kun Karate‐dō) sa začína slovom „hitotsu”, čo znamená „za prvé”, teda zdôrazňuje dôležitosť Princípov v živote a tvarovaní 
darśany adepta Karate‐dō”.  
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pre  bezpečnosť  tvoria  viaceré  prvky,  počínajúc  najjednoduchšími,  cez  stále  viac 
komplikované,  až  ku  rozvinutým,  charakterizujúcim  sa  vysokým  stupňom  komplikovanosti 
systémov zabezpečovania bezpečnosti (Por. Bertalanffy, 1984). Treba si pamätať, že možno 
odlíšiť rôzne druhy ohrození, a tým budú im priradené rôzne, adekvátne pre tieto ohrozenia 
druhy bezpečnosti. Možno tu vyčleniť napríklad bezpečnosť individuálnu a kolektívnu. V tom 
druhom  prípade  toto môže  byť  bezpečnosť  rodiny, miestnej  spoločnosti  alebo  národa  a 
štátu.  V  prípade  uvažovania  nad  bezpečnosťou  individuálnou,  možno  hneď  odlíšiť 
bezpečnosť vonkajšiu a vnútornej povahy. Toto  sa  týka nielen  jedincov, no  tiež menších a 
väčších spoločenských organizmov. Nezávislo od preskúmavaných na  tomto mieste druhov 
bezpečnosti môžeme odlíšiť  jeho  rôzne aspekty, ako napríklad aspekt ekonomický,  fyzický, 
technický, organizačný, psychologický a iné.  

  Podľa názoru autora tohto článku, obmedzenie „prístupu” človeka ku svetu myšlienok 
(pohŕdavé  zaobchádzanie  s  nimi)  môže  byť  faktorom  silno  obmedzujúcim  možnosť 
zvyšovania hladiny bezpečnosti. Prehlbovanie uvažovania  týkajúceho sa oblasti neobyčajne 
blízkej tejto hypotéze možno nájsť medzi iným u Richarda Malcolma Weavera (Pozri Weaver, 
1996).  

  Sústavy preukazujúce sa   dostatočnou  (aspoň) hladinou usporiadania sú  tými, ktoré 
umožňujú udržanie,  zvyšovanie  a –  ak  je  zvláštna potreba – obratné obnovovanie hladiny 
bezpečnosti. V spoločenskej skutočnosti sa optimalizácia bezpečnosti zakladá na stabilných, 
usporiadaných bytostiach – inštitúciach. Hodno si všimnúť, že v sústave, ktorá je do značnej 
miery neusporiadaná, práve  z dôvodu  jej  stavu, existuje  vysoký dopyt po bezpečnosti, ale 
nesplnia  elementárnych  podmienok  pre  to,  aby  bezpečnosť  mohla  v  nej  dosiahnuť 
uspokojivú  hladinu.  Toto  sa  stáva  zreteľné  v  skupinách,  v  ktorých  nastala  takmer  úplná 
dezorganizácia  spoločenského  života,  ako  je  vidieť  po  posledných  udalostiach  na  Haiti. 
Znovuvybudovanie  bezpečnosti  si  v  takýchto  prípadoch  žiada  znovuvybudovanie  jeho 
„spodnej pôdy” v podobe reprodukovania dohodnutého a priezračného poriadku. Vybranými 
elementami  tohto  poriadku musí  byť  rekonštruovanie  verejnej  dôvery  (Sprenger,  2009)  a 
spojitosť  tradičných  odkazov  pôvodom  z  tzv.  kultúry  honoru.  Tak  isto  ak  ide  o  spojitosť 
odkazu,  ako  aj  o  ošetrovanie  spomínanej  kultúry  honoru  tieto  závideniahodné  a 
napodobňovania hodné efekty  v  tomto obore  súvisia  s  ďalekovýchodnými  tradíciami. Ako 
ukazuje súčasný rozvoj udalostí, toto má značný vplyv na úroveň bezpečnosti, čo odzrkadľuje 
tiež  dynamický  rozvoj  hospodárstva  štátov  ako  sú  Japonsko,  Čina  alebo  Indie.  V  dobe 
globalizácie procesy medzikultúrnej výmeny dávajú k dispozícii celého ľudstva rôzne tradície. 
Napríklad  stará  japonská  tradícia  pretrvala  do  dnešnej  doby,  o  čom  písal  v  Poľsku  už  v 
medzivojnovom období major Ślósarczyk  (1939), a v Japonsku na prahu XX storočia Nitobe 
Inazo  (Pozri Nitobe,  2002)  a  Takagi  Takeshi  (Pozri  Takagi,  2004). Odlišný,  viac  praktický  a 
komplementárny ako na Západe spôsob realizovania  filozofie  (z  toho  filozofie bezpečnosti) 
ukazuje M. Kudelska  (2001). Tieto elementy sa v minulom storočí dali  lepšie poznať a sú k 
dispozícii  súčasných  spoločenstiev  značne  širšie  ako  to  bolo  v  uzatvorených  hermetických 
kultúrnych  kruhoch  v  dobách  starožitnosti  a  stredoveku.  Treba  doplniť,  že  obdobné 
koncepcie  spojené  s  životným  štýlom  pôvodom  z  kultúry  honoru  prechovávajú myšlienky 
Západu. Istý problém   tu však tvorí spojitosť odkazu, na čo upozorňujú v svojich dielách tak 
Weaver  (1996),  ako  aj  Buchanan  (2002;  2005),  pozorujúci  ohrozenia  pre  trvalosť 
judeokresťanskej  kultúry  vyplývajúce medzi  iným  zo  strany  rozširujúceho  sa  konzumného 
spôsobu  života.  Títo  autori  vidia  však  možnosť  zabezpečenia  jestvovania  západného 
kultúrneho  kruhu návratom  ku  riadnemu pestovaniu  tradičného  systému hodnôt a  ďalším 
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jeho  spevňovaním. V Poľsku mali podstatný  vklad do povzbudzovania myslenia  v etických 
kategóriach v poslednej dobe Jan Paweł II (2005) a kňaz prof. Tischner (1989). Podľa názoru 
autora textu – ak by v tomto momente mal čitateľ dojem, že sa tu odchyľujeme od tematiky 
bezpečnosti  –  bol  by  na  omyle,  keďže  bezpečnosť,  aj  keď  to  nie  je    autotelická hodnota, 
zakladá sa a rozvíja cez systém hodnôt, v ktorom samá obsadila významnú polohu. 
  Vracajúc sa ku genéze vzniku na juhu Poľska špecifickej, zameranej na široko chápanú 
bezpečnosť Vysokej školy, ktorou  je Apeiron, samozrejme existovala potreba zabezpečenia 
jej jestvovania nie len vo svete myšlienok, no tiež na hmotnom pláne. 

  Ešte v  sedemdesiatych  rokoch nedávno minulého  storočia pod patronátom armády 
vznikla  Škola  Karate  „ORION”,  ktorá  tvorí  „praformu”  dnešnej  Vysokej  školy  verejnej  a 
individuálnej  bezpečnosti  (Wyższej  Szkoły  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Indywidualnego) 
„Apeiron”  v Krakove, pretvorená  roka 1986 na Klub  „Orion”  spĺňajúci  v  tomto  čase úlohu 
Akademického športového klubu u Vysokej školy „Apeiron”.  

  Po prebiehajúcej v Poľsku na začiatku   90‐tých rokov transformácii zriadenia,   sa ku 
„Orionu”  pridala  zriadená  neskorším  zakladateľom  a  jeho manželkou  Postgraduálna  škola 
detektívov  a  pracovníkov  ostrahy  „BODYGUARD”  (1994).  Nebezvýznamné  pre  zriadenie 
Bodyguarda boli určité skúseností a odborné konzultácie vyplývajúce zo školiacich kontaktov 
v uniformovaných službách. 

  V  radoch  týchto  služieb  sa  časom  ocitli    adepti  Školy  Karate  „Orion”  a  Školy 
„Bodyguard”  vychovaní  v  perfekcionistickom  postoju,  založenom  na  zmodernizovanom, 
samurajskom Kódexe Bushidō  (Piwowarski, 2010, s. 157–186; por. Czajkowski, Piwowarski, 
2008). Také boli začiatky krakovskej edukačnej cesty bojovníka, opretej na bojovom umení a 
športe  v  spojení  z  inštitucionálnou  edukáciou,  podporujúcou  skutočnú  činnosť  viacdejovo 
chápanej bezpečnosti – chápanej komplementárne tak v  individuálnym, ako aj kolektívnom 
aspekte.  Z  ponáhľania  sa  touto  cestou  spájajúcou  prvky  ušľachtilých  tradícií  Východu  a 
Západu  vyrástla  Vysoká  škola  verejnej  a  individuálnej  bezpečnosti  (Wyższa  Szkoła 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego) „APEIRON” v Krakove. 

  Samotný  názov  „Apeiron”  znamenajúci  „nekonečnosť”,  a  tiež  prahmotu  alebo 
praenergiu,  ktorá  je,  v  súlade  s koncepciou  dávnych  mudrcov,  zdrojom  všetkého  a  je 
pôvodom    z  európskych  kultúrnych  korení  majúcich  počiatok  v  starobylom  Grécku.  V 
ďalekovýchodnom chápaní, ekvivalentami „apeironu” môžu byť indická prana138, pôvodom z 
Činy myšlienka tao139 a koncepcia ch’i energie nazývanej v Japonsku k’i140, tvoriacej neúplne 
poznaný,  avšak  pozorovaný  a  plne  reálne  pôsobiaci  druh  praenergie  zodpovedajúcej  za 
zdravie, kreativitu a viacaspektovo sa prejavujúcu účinnosť. 

  V dnešnej nadmerne konzumnej  realite,  je približovanie vyššie uvedených otázok a 
etického  paradigma  ušľachtilej  Cesty  bojovníka  pomocné  pre  adeptov Vysokej  školy  v  ich 
praktickom, účinnom, no nie prízemnom fungovaní, taktiež je prvkom umožňujúcim na novo 
„sviežim obzorom” všímať si obdobné motívy a hodnoty jestvujúce v európskej kultúre.  
                                                            
138 Prana – v hinduizme a teozofii životná sila udržujúca pri živote všetky živé bytostí, stotožňovaná s dychom. 
139 Tao  (alebo dao) – základný pojem  čínskej  filozofie, kľúčový pre  taoizmus, no  tiež používaný  inými smermi medzi  iným 
konfucianizmom.  V  závislosti  od  autora  a  školy,  pojmu  tao  sa  pripisujú  veľmi  rôzne  významy,  od  „univerzálnej  zásady 
riadiacej vesmírom” až k „metóde konania [danej osoby]”. 
140 Ch’i (čin.), K’i (jap.) – v tradičnej čínskej filozofii: najzákladnejšia látka jemnej povahy a energetických vlastností, ktorá je 
základom pre výskyt všetkých javov v prírode; je to životná sila, energia a látky nezbytné pre život. Por. nepretržitý proces 
hľadania a obnovovania fundamentálneho centra – haragei.  
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  Zaujímavé pre  ľudí Západu môže byť to, že podstatnú úlohu v propagovaní Bushidō 
pre  súčasnosť  (Modern  Bushidō)  zohrali  Japonci,  ktorí  boli  kresťanmi,  pochádzajúci  zo 
samurajských  rodín.  Boli  nimi  Uchimura  Kanzo  (1861–1930)  narodený  v  Edo,  neskorším 
Tokio,  NItobe  Inazo  (1862–1933)  a  Miaybe  Kingo  (1860–1951).  Porovnávali  Bushidō  so 
Starým spojenectvom, konajúc v prospech ďalekovýchodného Nového spojenectva, ktoré je 
syntézou Bushidō a Kresťanstva. 

  Treba pripomenúť, že v ďalekovýchodnom chápaní  je v skutočnosti v rozsahu „cesty 
bojovníka”  totožnom  v  celom  svete  podstatné  to,  čo  v  Japonsku  vymedzuje  koncepcia 
karada  de  oboeru  –  „učenie  sa  celým  telom”.  Tato  koncepcia    je  odzrkadlením  „filozofie 
účastnika, ktorá  je protikladom postoja pozorovateľa“, ktorá bohužiaľ  často príliš oddeľuje 
prax od teórie. 

  

DNEŠNÝ DEŇ  VYSOKEJ ŠKOLY 

  Rozlišujúca vlastnosť Vysokej školy Apeiron sú školiace zoskupenia, počas ktorých sa 
realizuje  komplementárny  psychofyzický  tréning.  Zahŕňa  bojové  strelectvo,  prvky  karate, 
boxu  a  ju‐jitsu  spájajúce  sa  v  systéme  univerzálneho  karate,  prvú  pomoc  predlekársku  a 
organizáciu  strážnych  a  poriadkových  služieb  (denná  či  nočná  doba  a  počasie  nemajú 
význam). Taktiež sa tam popisujú elementy nadväzujúce ku dejinám Bushidō a nachádzania 
jeho  súčasnej verzie vo výklade etiky bojovníka  (Piwowarski, 2010,  s. 64–74). Prečo? Lebo 
veď nie ide o pestovanie historického skanzenu. Teda tento program má takúto konštrukciu 
preto, že:  

  Za prvé: Zakladateľ Vysokej školy a jej kádre majú dôveru ku spomínanému, starému 
odkazu,  keďže  je  jadrom  vzorných  vlastností  bojovníkov:  pozornosti,  účinnosti  a 
autentickosti. Taktiež chápeme praktický rozmer slova umenie.   Umenie totiž (a  je nim tiež  
bojový kumšt) dokonca vo všednom, každodennom chápaní je vždy cenné. Zahŕňa znalostí, v 
ktorých  telo  a  rozum  kreujú  svoje  výtvory,  konajúc  súčasne.  Výsledok  takejto  činnosti  je 
pomerne trvalý, neiluzórny Toto je užitočný efekt súčasného konania tela a rozumu. Aby sme 
sa neuspokojili s príkladom bojového umenia, vezmeme v úvahu ručné písmo. Tato znalosť 
spolu  so  znalosťou násobilky –  tento druh umenia  stále  častejšie  súčasne  zanikajúci, môže 
mať  dokonca  strategický  význam  vtedy,  ak  sa  elektronické  zariadenia  z  akýchsi  dôvodov 
znehodnotia. Možno  si predstaviť cestou myšlienkového experimentu  situáciu, v ktorej pri 
výskyte zvláštnych príčin, napríklad teroristického útoku vykonaného takýmto spôsobom, že 
všetky  zariadenia,  ktorých  funkcia  sa  zakladá  na  javoch  súvisiacich  s  elektrinou,  prestanú 
fungovať. Hlboko  internalizovaná veda a  s  touto  spojené konkrétne  schopností  s povahou 
umenia  teda  také, ktoré  jednotia  telo a  rozum v kreatívnom konaní  toto  je niečo,  čo nám 
nikto nemôže odcudziť. Nie je to skvelá informácia? 

  Za  druhé:  Cez  karada  de  oboeru  („učenie  sa  celým  telom”)  získavame  obraz  štýlu 
účinnej administratívy, ktorý dominuje v dobách ohrození a krízových stavov od dôb cisára 
Aśoki v  Indiách, cez administratívu šógunov Tokugawa   až do dnešnej doby. Administratíva 
má  vtedy  spravidla  charakter  aspoň  blížiaci  sa  paravojenskému,  a  najlepšie  ak  funguje, 
odvolávajúc  sa na najlepšie  tradície  vojenskej operatívnosti, perfekcionizmu  a ušľachtilých 
podnetov majúcich  veľa  spoločného  s  čestnými  kódexmi  uniformovaných  služieb  ako  sú 
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polícia a armáda. Tieto vecí treba nielen prejednávať no musia sa predovšetkým objavovať v 
tréningu spoločenstva študentov škol, ktoré pripravujú odborníkov z oboru bezpečnosti. 

Za tretie: Začíname cez konkrétne príklady chápať, že podobne ako v odporúčaniach 
samurajskej praformy konštitúcie kreovanej v VII. storočí kniežaťom Shōtoku, pred právom 
musí byť morálka  (Pozri Kanert, 2004,  s. 240). Prečo? Teda preto,  že  treba ešte  raz  jasno 
povedať, že nie sú schopné nahradiť morálku najprísnejšie predpisy a perfektné procedúry. 
Pridajme  že: Najlepšie predpisy, bez  široko propagovaného pocitu poctivosti,  sú neúčinné. 
Takýmto  spôsobom  sa  úroveň  bezpečnosti  znižuje.  A  o  účinnosť  v  spravodlivej  veci  a  o 
bezpečnosť  ide  v  Bushidō.  Potreba  dnešných  dôb  nám  káže  doplniť  „kiežby morálka  bola 
pred  právom  a  pred  technológiou”.  Ak  si  uvedomíme,  že  v  dobe  totálnej  komercie  je  to 
neobyčajne  ťažké  na  vykonanie  no  nezbytné  pre  záchranu  našej  civilizácie, máme  ako  na 
dlani  filozofiu  bezpečnosti  tak  vo  vzťahu  ku  jedincom  ako  aj  v  spoločenskej  výmere. 
Odvolávame sa tu na tradície spomínaných vojenských etických kódexov vyskytujúcich sa tak 
na Západe ako aj na Východe.  Len pre  istú,  „globálnu“  rovnováhu  sa  snažíme ukázať  túto 
problematiku so zvláštnym zohľadnením dnes už univerzálnych ďalekovýchodných prvkov. Á 
propos  účinnosti  a modernosti,  pozrime  sa,  ako  sa  dnes  do  kozmosu  odoberajú  Čiňane, 
Japonci či Indovia. Svoj potenciál vybudovali tieto spoločnosti vďaka neopakovateľnej – zdá 
sa – pre ľudí Západu spojitosti tradície a sily odkazu od majstra do žiaka, akú pozorujeme na 
Ďalekom  Východe,  tradície  Bushidō,  ktorá  prikazuje  isť  „cestou meča  a  literatúry”.  Tento 
odkaz  úplne  seriózne  chápe  spoločenstvo  ako  časť  holistického  organizmu  vesmíru.  Aké 
prospešné a odôvodnené je myslenie – „Je to tiež môj organizmus!”.  

  Prevedenie hodnôt  tohto  typu na európsku pôdu nesmie byť  zastierané  chybnými, 
podľa  môjho  názoru,  tvrdeniami  o  našej  kultúrnej  odlišnosti,  ktorá  údajne  nedovol‘uje 
adoptovať  a  prakticky  aplikovať  myšlienky  tohto  typu.  Hľadiac  globálne,  a  zároveň  aj 
nadčasovo,  sme  schopní  odmietnuť  spomínanú  výhovorku.  Máme  možnosť  zapojiť  
užitočným  a  harmonickým  spôsobom  ďalekovýchodnú  tradíciu  do  prúdu  našej  totožnosti, 
riadiac  sa  správne  chápanou  humanistickou  modernosťou.  Veď  model  spoločenstva 
konsenzusu je známy tiež na Západe. Príkladom môže byť sociologické paradigma Mertona – 
Malinowskiego (Merton, 2002). Tvrdí medzi iným, že „stav konsenzusu je prirodzený stav, no 
tak tento stav, ako aj iné žiadané stavy, ako je sloboda alebo bezpečnosť, tvoriace podstatné 
hodnoty  tak  individuálne,  ako  aj  spoločensky,  nie  sú  nám  poskytnuté  neodvolateľne,  raz 
navždy.  Treba  pri  ich  nedostatku  sa  o  tieto  snažiť  [ba  dokona  o tieto  bojovať].  Vtedy,  ak 
chradnú – zachraňovať ich za každú cenu. Aj keď sa všetko zdá byť v poriadku, vtedy tiež sa 
treba priebežne o hodnoty  starať a zvyšovať úroveň  ich prisvojenia”  (Merton, 2002). Toto 
paradigma  hodno  premyslieť  a  stanovovať  z  jeho  hľadiska  Mertonom  prejednávané 
podmienky  jeho  jestvovania v konkrétnych predsavzatiach.  Ich aplikáciu treba usporadúvať 
priezračným  a dôsledným  a  tiež  dynamickým,  a  zároveň  organizačne  a  eticky  stabilným 
organizačným systémom a jeho perfektnou administratívou, nutne takou, ktorá inkorporuje 
autentické postoje majúce svoj zdroj v priezračných morálno‐etických princípoch. Princípoch, 
ktoré sú zárukami vysokej úrovni etickej kultúry a jej odvodeniny – bezpečnosti. 
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K IMPLEMENTACI VÝZKUMU BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU 
A INFORMATIKY 

 

Josef POŽÁR141, Milan KNÝ142  

 

Resumé 
In the first decade of the 21st century a team of research workers dealt with the issues which are very topical as 
for global risks significant for the whole planet as well as for a microworld sphere. The science on management, 
its  predominant  component  –  knowledge  have  accelerated  through  information  and  communications 
technologies. Similarly unsolved problems of economy have mobilized both their tools and the transfer of the 
theory  into  practice.  The  authors´contribution  reflects  the  main  ideas  of  the  research  of  Prague  Security 
University  in  the  field  of  security management  and  its  atribute  of  information  security management.  The 
implementation of the research has been taken not only as a challenge for the security practice but also for the 
academicians  to  continue  developing  the  knowledge  and  transfer  it  to  the  young  generation who  have  not 
experienced tacit knowledge from the hitorically longer period. 
 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Multikulturalita  prostoru  a  multipolarita  sil  modifikuje  rizika  konkurenceschopnosti 
jako paradigma na všech úrovních působnosti. Turbulentní situace bezpečnostního rozměru 
na  přechodu  prvních  dekád  třetího  milénia  vyžaduje  „zkrácené  řízení“  technologie 
inovačního  cyklu  obecně.  Konkrétně  v našem případě  je  třeba  si  uvědomit,  že  dokončené 
výzkumy  a  úspěšně  obhájené  výstupy  na  akademické  platformě  nestačí  ponechat  dnes 
institucionalizované  praxi  k realizaci,  aby  docházelo  automaticky  k  úspěšné  eliminaci 
společenských rizik. Výzkumník splní úkol, obdrží „akademickou odměnu“, avšak jeho etická 
úloha nekončí. Mezinárodní konferenční prostředí může být tím, kde najde vyslaný znalostní 
šíp  terč  pragmaticky  orientovaného  „sponzora  moci“,  který  odkryté  myšlenky  dále 
transformuje  a  realizuje. Podobným  způsobem  v opačném  gardu  získávaly  vstupy,  kdy byl 
v letech 2004‐2010 realizován výzkum. 

CHARAKTERISTIKA, VÝCHODISKA A PŘÍSTUPY K VÝZKUMNÉMU ÚKOLU 

Dílčí výzkumný úkol „Rozvoj bezpečnostního managementu a  informatiky ‐ Očekávaný 
vývoj bezpečnostního managementu a jeho ekonomické a informační aspekty v období 2004 
‐  2010“  VÚ  1  /  2  byl  zařazen  do  prvního  z hlavních  úkolů  „Aktuální  problémy  rozvoje 
policejních věd a transferu  jejich poznatků do praxe“ v rámci Výzkumného záměru Policejní 
akademie ČR v Praze „Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro 
rozvoj policejních služeb.“ 

Po  stránce  teoreticko‐metodologické  výzkumný  úkol  odráží  současný  stav  a  vývoj 
specifického  zaměření  manažerských  témat  k bezpečnosti.  Zvláštní  zřetel  je  uplatněn 
k vnitřní  bezpečnosti,  z jejíž  praxe  autorský  kolektiv  také  vycházel  s  využitím  osobních 
zkušeností,  mj.  prostřednictvím  pedagogické  zpětné  vazby  od  vzdělávané  klientely. 
Pragmaticky  výzkum  reflektuje  policejní,  hasičské  a  další  bezpečnostní  složky  s jejich 

                                                            
141 Doc. RNDr. Josef Požár, CSc., děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze. 
142  Ing. Milan  Kný,  CSc.,  vědecko  pedagogický  pracovník  katedry managementu  a  informatiky  Fakulty  bezpečnostního  
managementu Policejní akademie ČR v Praze. 
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manažerskými  činnostmi.  Navazuje  bezprostředně  na  poznatky  předcházejícího  výzkumu 
„Teorie policejního managementu a  informatiky“143 zvláště z konferenčního a  legislativního 
vývoje krizového  řízení v ČR. V oblasti  informační  je přesah do prostředí české armády  jako 
ilustrace  konvergence  vnitřní  a  vnější bezpečnosti. Meritorní problémy  jsou  strukturovány 
s uplatněním  systémových  přístupů.  K studiu  a  řešení  problémů  výzkum  přistupuje 
systémově celistvě tak, aby přispěl jak k teoretickým poznatkům praktických věd, tak k jejich 
implementaci. Právě fáze implementace logicky navazuje na přijetí konceptuálních modelů a 
pojetí  bezpečnostního  managementu  s jeho  informatickou  bezpečnostní  složkou.  Přínos 
praxi  samotné  spočívá  jednak  ve vyjasnění  současných  představ  o bezpečnostním 
managementu,  jednak v jeho dalším efektivním rozvoji v rámci odvětví bezpečnosti v České 
republice  a  v relevantním  systémovém  okolí  v podobných  podmínkách,  zejména  na 
Slovensku. 

Bezpečnostní management  je pojímán  jako  součást bezpečnostních  věd  a  jako  téma 
obecného  vědeckého managementu.  Zahrnuje  policejní  a  krizový management  i  v pojetí 
lidského  činitele v řízení – policejních, krizových, bezpečnostních manažerů. Mezi průběžné 
výstupní aktivity výzkumného úkolu patřily produkty edukativní. 

Závěrečné fáze výzkumného úkolu mají dimenzi bezpečnostní, informační a ekonomickou. 
Respektuje  se  interakce  mezi  národním,  středoevropským,  kontinentálním  a  globálním, 
respektive celoplanetárním prostorem. Z hlediska predikce se ohnisko pohledu nachází ve  fázi 
postkrizových  nadějí  se  stále  trvajícím  zvýšeným  rizikem  ekonomických,  sociálních  a 
bezpečnostních rizik. 

Za  objekt  výzkumu  byla  považována  Česká  republika  s institucionální  strukturou 
veřejné  správy  v návaznosti  na  podnikovou  sféru  v relevantním  prostředí  geografického  a 
funkčního  prostoru.    Předmětem  pozorování,  zkoumání  a  analyzování  bylo  vytváření  a 
modifikace  relativně  nového  oboru  bezpečnosti  a  jeho  specifické  stránky  zabezpečování 
informační  bezpečnosti.  Předmětem  bylo  samozřejmě  řízení  k bezpečnosti  vč.  informační. 
Řídící subjekt – bezpečnostní management ovlivňuje dynamiku bezpečnosti řízených objektů. 
Zvláštní  zaměření  je  upřednostněno  k sociálním  objektům,  občanům,  národu,  státu  ve 
spojeneckém okolí. 

Cílem  výzkumného  úkolu  bylo  postihnout  očekávané  vývojové  tendence  oboru 
bezpečnostní management,  informační  bezpečnosti  a  jeho  ekonomických  a  informačních 
aspektů. Řešení úkolu souvisí s vývojem globálního prostředí a rizik. 

Ukazuje  se,  že  obor  bezpečnostního  managementu  (dále  též  BM)  je  v praxi 
akceptován a v oblasti vědy je již častějším tématem obecného managementu se znaky sub‐
vědní disciplíny.  Jakmile bude více méně konstituován klastr bezpečnostních věd,  stane  se 

                                                            
143 Předcházející – zdrojové výzkumné úkoly a projekty 

 Policejní management, výcvik policejních důstojníků ČR, (Bern, 1995) /Manažerský seminář pro důstojníky a instruktory 
Policie ČR se konal za podpory projektu od Švýcarské konfederace, konaný 6. 8. ‐19. 8. 1995/, a následný pilotní kurz v 
ČR (1996 a 1997); 

 Typologie policejních manažerů. Institucionální výzkumný úkol č. 307 PA ČR 1999; 
 Konzulting informačního managementu. Institucionální výzkumný. úkol č.306, PA ČR 1999; 
 Teorie policejního managementu a informatiky. Institucionální výzkumný úkol č. 424 /2001 – 2003. 

Projekty EU 
 PROJEKT PHARE Modul č. 11: Výcvik policejního managementu; 
 PROJEKT PHARE: Moful 12: Model kvality EFQM, návazně Community Policing; 
 Projekt MATRA, Krizový management pro municipality, Nizozemí, ČR, aplikace v bene‐šovském Institutu místní správy 

MV ČR. 
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bezpečnostní management zřejmě společným prostorem s teoretickým managementem jako 
jeho aplikace. Jestliže „informační společnost“ přeroste ve „společnost znalostní“144, zajisté 
v ní budou akcentovány vrstvy manažerské, bezpečnostní, informační a ekonomické. 

Policejní vědy v užší vazbě na policejní sbor a  jeho činnosti budou významnou složkou 
bezpečnostních  věd,  jakmile  budou  konstituovány.  Analogický  vztah  je  již  patrný  mezi 
policejním  a bezpečnostním managementem.  Teritoriálně  kontrastním  je  v rámci  výzkumu 
prostor malé středoevropské země v prostoru evropském a globálně planetárním. 
 

Výzkumný úkol uplatnil zvláštní zřetel k řešení vybraných problémových okruhů: 

• Institucionální a tematická struktura bezpečnostního managementu. 

• Řízení v podmínkách rizik a omezených příležitostí. 

• Získávání  a  latentní  využívání  znalostí  jako  cílevědomý  proces  v podmínkách  změn 
s důrazem na jakost. 

• Konkurenční prostředí z hlediska složek kritické  infrastruktury s důrazem na ekonomiku 
a efektivnost. 

• Vývoj potřeb a prostředků k řízení informační bezpečnosti. 

• Kritické náměty  integrace a diferenciace  informačních  systémů v odvětví bezpečnosti a 
ve veřejné správě. 

• Aktuální  pohyb  ve  vybraných  manažerských  disciplínách,  jejich  teorie,  metodologie, 
terminologie – shoda a rozdíly. 

• Globalizace a evropanství v kontrastu intenzivní národní emancipace v řízení bezpečnosti. 

• Technologická informační a komunikační podpora bezpečnostního managementu. 

• Možnosti inovací studijních oborů bezpečnostní univerzity a dalšího resortního školství. 

 

Výstupy výzkumného úkolu145  ‐ obecná rovina řešení:  

Zvláštnosti  managementu  bezpečnostních  sil  v teorii  a  metodologii.  Jako  příklad 
institucionalizované  identity bezpečnostních  sil uvádíme Policii  České  republiky  a Hasičský 
záchranný sbor České republiky. Doložit „zvláštnosti“ znamená systémově relativizovat řídící 
subjekt nebo způsob řízení v odlišnosti od jiného, např. podnikového řídícího subjektu nebo 
od manažerského subjektu obecně. Zvláštní rysy nebo spíše relativně zesílené atributy byly 
pozorovány a analyzovány. Jako příklad a typickou vlastnost lze uvést výraznou vazbu k riziku 
při  činnostech na ochranu  jiných  subjektů  ze  zákona. Teorie pravděpodobnosti,  respektive 
řízení činností a rozhodování v podmínkách nejistoty ilustrují obecnou stránku „zvláštností“. 

Podpora  informačních a komunikačních  technologií bezpečnostnímu managementu, 
analýza a predikce. ICT podporují velení a řízení armády, např. v rámci projektu a požadavku 
NATO uplatnit v AČR filosofii NEC. Podporu ICT mají také další bezpečnostní složky státu, jako 
je  PČR  a  HZS.  Příkladem  je  zavádění,  inovace  a  integrace  informačních  systémů  v praxi. 
Poměrně vysokým investicím neodpovídá dosud utilizační funkčnost. Další vývoj bude zřejmě 
                                                            
144 Ve strategických konceptech se uvažuje  také o proměně v „postmoderní společnost“ v rámci „celebritní kultury“, kde 
výrazné  image  společnosti  reprezentují  populární  osoby,  VIP,  z tzv.  High  Society,  případně  „karnevalová  společnost“. 
Takové paradigma poněkud narušují společnosti non demokratického charakteru nejen s prvky, ale se systémy na bázi 
tržních mechanismů s disponibilním privátním kapitálem. Jejich úspěšnost je nepřehlédnutelná. 

145 Představovali reakci na výzkumné otázky a problémy, formulované v projektu výzkumného úkolu. 
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využívat mobility sdílení informací, rozšíří se využívání geografických informačních systémů a 
zvýší se pozornost bezpečnosti informací. 

Možnost  inovace  výukových  programů  policejního managementu  a  informatiky  se 
zřetelem  na  resort  ministerstva  vnitra.  Výzkumný  úkol  poskytoval  výstupy  k tvorbě 
studijních  programů  univerzity  (PA  ČR  v Praze),  pouze  vymezení  na  „policejní“  bylo 
modifikováno na „bezpečnostně právní“ a na „bezpečnostní management“. 

Uvedené  výsledky  odpovídají  sub‐dílčím  úkolům  z etapy  2004  –  2008.  Dále  se  uvádí 
poznatky k jednotlivým ročním fázím. 

Poznatková báze byla vyhodnocena nejen na počátku výzkumu  jako východisko, ale 
ukázalo  se  nezbytné  ji  využívat  doplněnou  průběžně  (např.  ARI  –  Knihovna  PA  ČR). 
„Konceptuální  modelová  schémata“  byla  uplatněna  a  doplněna  ve  všech  etapových 
výstupech dílčího úkolu. „Pro policejní a jinou bezpečnostní praxi“ nebyly zpracovány zvláštní 
studijní materiály, pouze v konferenčním a časopiseckém prostředí byly nepřímo poskytnuty 
(2004 – 2005). 

Ověření  ICT  podpory  pro  BM  jejich  výcvik  prostřednictvím  sítí  nebylo  realizováno 
z obdobných finančních důvodů jako e‐learning. Také kontakt s bezpečnostní praxí nenaplnil 
očekávání,  tento  stav  nemohli  řešit  výzkumní  pracovníci,  neboť  se  jedná  o  vnější  faktory 
mimo výzkum a jeho zdrojů. 

Prezentace poznatků na odborném kolokviu byla plánována na poslední řešitelský rok 
(2008). Odborných setkání s Akadémiou Policajného zboru SR a s akademickými pracovníky 
dalších  vysokých  škol  bylo  uskutečněno  několik  (některé  sborníky  možno  vyžádat).  Jako 
implementaci  jejich  poznatků  lze  vnímat  sborníkové  výstupy.  Na  závěr  prodlouženého 
výzkumu  (2009/10)  byla  uskutečněna  originální  virtuální  konference  (viz monografie  KNÝ, 
POŽÁR, ČANDÍK, 2010).146 

Úkoly  jako  problémové  okruhy  prodlouženého  projektu  byly  převážně  uplatněny 
v posledních výstupech v roce 2010. 

Z témat vyjímáme několik klíčových charakteristik: 

Struktura BM, řízení za rizika, znalost jako cílevědomý proces, konkurenční prostředí a 
infrastruktura,  vývoj  informační  bezpečnosti,  informační  systémy,  vztahy  manažerských 
disciplín, terminologie, globalizace. 

Z očekávaných výstupů vyjímáme několik klíčových charakteristik: 

Pojetí  a  výhled  BM  (monografie,  KNÝ,  POŽÁR,  2010),  odborná  diskuse  k problémům 
BM,  sborník  z kolokvia  ČR/SR  participantů,  tematické  příspěvky  spoluřešitelů  v  periodiku 
Policejní akademie ČR – Bezpečnostní teorie a praxe a na konferencích ap. 

Bezpečnostní management má (v pojetí výzkumu tři pilíře) 

1. Obecný management 

2. Informatika s ohledem na bezpečnost 

3. Ekonomika bezpečná a bezpečnostní 

                                                            
146  KOLEKTIV  (KNÝ, M.,  POŽÁR,  J.,ČANDÍK, M.‐  eds.).  Vývojové  aspekty  bezpečnostního managementu  v prostředí  rizik. 
Aktuální téma. Brno : Tribun EU, 2010.161 s. ISBN 978‐80‐7399‐1. 
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Hledání pojetí a místo bezpečnostního managementu je červenou nití celého výzkumu, 
který hledá  identitu a přístup k oboru a profesi proto, aby se mohl vyjádřit k jeho vývoji  či 
rozvoji v současném bezpečnostním odvětví a ve společnosti obecně. 

1. Slova  management  a  manažer  jsou  používána  velmi  frekventovaně  v  nejrůznějších 
prostředích v nejrozmanitějších souvislostech. Jen málokdo se zahloubává nad  lokalitou  
a historickým obdobím  jejich vzniku a tápe, jaká jsou česká (slovenská) synonyma  obou 
pojmů management a manažer. Současně  zřejmě nikdo nezpochybňuje  funkce  řízení a 
úlohu vedoucích pracovníků ve všech oblastech a úrovních  společnosti. Trvale platí,  že 
každá  lidská aktivita, má‐li být smysluplná, musí být orientována na cíl, musí být řízena, 
lidé při ní vedeni. Na prahu třetího tisíciletí ovšem nejde o  jakékoli  řízení, ale o takové, 
jež  se  opírá  o  nejnovější  poznatky  moderního  řízení,  o management,  který  čerpá  ze 
studnice  vědy  (z  Anotace  monografie  MLÁDKOVÁ,  JEDINÁK  a  kol.,  2009).  Za  zdroj 
bezpečnostnímu managementu  lze  uvést  prakticky  všechny  koncepty  a  principy,  které 
jsou  uváděny  v učebnicích  managementu  a  v monografiích  koryfejů  obecného 
managementu. Nesporný  je kupříkladu koncept manažerských  funkcí nebo hierarchické 
členění manažerských postů. 

2. Pojem informatika reprezentuje obor, který zaznamenává již mnoho  let nejdynamičtější 
rozvoj sebe sama a  implementace prakticky ve všech oblastech života. Dochází k rychlé 
obměně  informačních  a  komunikačních  technologií  (ICT)  tak,  že  jedna  lidská  generace 
„přežije“  několik  generací  počítačů.  Informatika  je  samostatná  oblast  lidské  činnosti 
(KNÝ, 1993147), praktický vědní obor (není zde všeobecná shoda, uvádí se též počítačová 
věda),  který  zkoumá procesy  vzniku,  zpracování  a  komunikace dat  a  informací,  včetně 
operací  spojených  s jejich  organizací  a  řízením.  VLČEK148  označuje  informatiku  jako 
„obor“,  nepoužívá  pojmu  věda  nebo  vědní  disciplína.  Rozlišuje  však  teoretický  obor  a 
obor lidské činnosti. 

Informační management  patří  k informačnímu  pilíři  bezpečnostního managementu. 
Informace  jsou  jedním  z  významných  fenoménů  současnosti.149  Umožňují  vzdělávat, 
sdělovat,  formovat názory,  v organizacích pak  zajistit  správné  rozhodování  a  řízení. Každá 
organizace,  i  když  si  to  možná  dostatečně  neuvědomuje,  je  na  informacích  závislá. Mít 
správné  informace  ve  správný  čas  je  snem  každého manažera. Realitu  však určuje  kvalita 
informačního systému. Je‐li informační systém vytvořen promyšleně, podle potřeb uživatelů 
a s využitím možností  jednotlivých  informačních technologií, pak  je vše v pořádku. Mnohdy 
tomu tak ale není a pak je rozhodování založeno spíše na intuici, předpokladech a pocitech. 
Tím se pravděpodobnost špatného rozhodnutí zvyšuje. 

Požár150 rozpracoval předmět Manažerská  informatika, který se vyučuje  jako povinný 
předmět magisterského  studia  na  Fakultě  bezpečnostně  právní  Policejní  akademie  České 
republiky v Praze. Vychází z pojmosloví Informatiky se zřetelem na management a zabývá se 
především podstatou informace, vymezením pojmu manažerská informatika, informačními a 

                                                            
147 Kný se v kandidátské disertační práci  (1993) zabývá terminologií a obsahem  informatiky. Z dnešního pohledu (2004)  je 
také pojem informační bohatství nedozrálý, má volnější a širší význam, než by představoval ukazatel nějaké úhrnné užitné 
hodnoty dat ve vymezeném prostoru,  jakási celková hodnota poznatků. Jedná se o takové  informační fondy, které mají 
vysokou pravděpodobnost využitelnosti při jejich vzniku i z pohledu do budoucnosti, mají také tržní hodnotu. 

148 VLČEK, Jaroslav. Inženýrská informatika. Praha : 1994. ISBN 80‐01‐01071‐6. 
149 LUKÁŠ, Luděk; HRŮZA, Petr; KNÝ, Milan. Informační management v bezpečnostních složkách. Praha : Ministerstvo obrany 

ČR, 2008. 214 s. ISBN 978‐80‐7278‐460‐8. 
150 POŽÁR, Josef. Manažerská informatika. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o., 2010, 360 s. ISBN 978‐80‐
7380‐276‐9. 
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komunikačními systémy, databázovými systémy v Policii, datovými sklady a dolováním dat, 
kybernetickou  kriminalitou  a  informační  bezpečností.  Právě  poslední  oblastí  se  zabývá 
v samostatné učebnici Informační bezpečnost151. 

Informační  bezpečnost  (Information  Security)  jako  obor  zabývající  se  zabezpečením 
informací v informačních a komunikačních technologiích, lze chápat jako systém ochrany dat 
a  informací během  jejich vzniku,  zpracování, ukládání, přenosů a  likvidace prostřednictvím 
logických, fyzických, technických, programových a organizačních opatření, která musí působit 
proti ztrátě jakýchkoli hodnot a aktiv organizace. 

Informační  bezpečnost  můžeme  definovat  jako  vzájemně  provázaná  opatření 
organizační,  administrativní,  personální  a  fyzické  bezpečnosti  a  opatření  bezpečnosti 
informačních  a  komunikačních  technologií  pro  zajištění  dostupnosti,  důvěryhodnosti  a 
integrity  informací.152  Informační  bezpečnost  se  stává  samostatným  multidisciplinárním 
oborem,  měla  by  tedy  být  chápána  jako  komplexní  a  dynamická  záležitost  a  vzhledem 
k neustálému  technologickému  vývoji  by  mělo  být  její  budování  trvalým  procesem. 
Bezpečnost  se  nedá  zúžit  pouze  na  informační  systémy  nebo  informační  a  komunikační 
technologie,  musí  se  řešit  všechny  aspekty  včetně  organizačních  procedur  a  chování 
jednotlivců.  Informace,  které  jsou  nejčastěji  v ohrožení  jsou  buďto  osobní  data  občanů  či 
hospodářsky využitelné údaje. Ochrana soukromí  je dána Ústavou ČR a Listinou základních 
práv a svobod. 

Vybrané  činnosti  a  operace  v  organizaci  mají  jedno  společné.  Všechny  se  týkají 
informační bezpečnosti. Společné mají  také  to,  že nastiňují,  jak by  to mohlo vypadat  tam, 
kde informační bezpečnost úspěšně řeší a budují. Součástí úspěšného řešení je pak celá řada 
operací a činností, které zajišťují informační bezpečnost. 

Obor  informační  bezpečnosti  obecně  můžeme  stručně  vymezit  jako  specializaci 
zabývající se ochranou informací. Pod termínem „informační bezpečnost" tak máme na mysli 
celý  soubor  aktivit  směřujících  k zajištění  třech  základních  atributů,  které  jsou  nezbytné 
k zabezpečení informací, a to: 

• důvěryhodnost  –  zajištění  toho,  že  informace  je  dostupná  pouze  osobám 
s autorizovaným  přístupem,  tzn.,  že  se  k  našim  informacím  se  nedostane  nikdo 
nepovolaný, 

• integrita – zabezpečení přesnosti a kompletnosti informací a metod zpracování, 

• dostupnost  ‐  zajištění  toho,  že  informace  a  s nimi  spjatá  aktiva  jsou  dostupné 
autorizovaným uživatelům podle jejich potřeby. 

 

K těmto třem základním požadavkům lze ještě doplnit: 

• odpovědnost – privilegování individuální odpovědnosti, 

• spolehlivost ‐ zajištění konzistence chování a výsledků. 

 

V podstatě jde tedy o to, aby relevantní informace byly dostupné oprávněným osobám 
pouze v nezbytně nutném rozsahu a jenom tehdy, kdy je to potřebné. 

                                                            
151 POŽÁR. Josef. Informační bezpečnost. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o.,2005, 309 s. ISBN 80‐86898‐
38‐5. 

152 SVETLÍK, M. Informační bezpečnost : část 1‐ 4. Softwarové noviny. 2002, č. 2‐5, s. 12. 
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Zajištění bezpečnosti, ať už z pohledu armády, nebo policie, má určité společné  rysy. 
Jedná se o skupinovou dynamickou činnost, realizovanou především osobami ve služebním 
poměru, v podmínkách ohrožení jejich zdraví a života a zároveň při odpovědnosti za ochranu 
jiných. Je  logické, že  informační podpora bezpečnostních činností obou složek má obdobný 
charakter  a  významným  způsobem  determinuje  úroveň  vojenského  a  policejního 
rozhodování a řízení. Úkolem informační bezpečnosti je mimo jiné zajištění, aby jiný subjekt 
nezískal citlivá data a informace, které by mu umožnily získat jakoukoliv konkurenční výhodu. 
Jde tedy o to, aby nedošlo k nechtěnému úniku významných a citlivých dat a aby nedošlo ke 
zničení  či deformaci, změně dat  či zhroucení nebo dokonce zničení  informačního systému. 
K tomu  všemu  je  třeba  zavádět  v organizaci  to,  co  se  nazývá  „řízení  a  řešení  informační 
bezpečnosti“  s  příslušným  odborným  personálním  obsazením  v  podobě  bezpečnostního 
managementu. 

3. Management a ekonomie představují dvě navzájem nezávislé vědní disciplíny, přičemž 
mezi nimi dochází k výrazné interakci a k překryvu v některých oblastech svého působení.  
Management jako věda zabývající se v obecné rovině řízením zdrojů, ať se jedná o zdroje 
lidské,  materiální  nebo  finanční.  Potřebuje  pro  kvalitní  a  úspěšné  zvládnutí  řízení 
především  materiálních  a  finančních  zdrojů,  uplatňuje  znalost  fungování  reálných 
ekonomických  procesů  na  pozadí  techné  teorie153.  Ekonomie  z tohoto  pohledu 
představuje  „techne“  dovednost,  nástroj  pomocí  kterého  manažeři  dosahují  cílů 
organizací.  

 

Současné  světové  hospodářství  bývá  někdy  označováno  jako  „postindustriální 
ekonomika“, „nová ekonomika“ nebo „znalostní ekonomika“. Nová ekonomika ve významu 
změněného  fungování  systému  je  charakterizována  vznikem  nových  odvětví  s vysokou 
přidanou  hodnotou  a  rozsáhlým  využitím  informačních  technologií,  což  má  za  následek 
zvýšení  konkurenceschopnosti  v globálním  měřítku.  Různý  stupeň  zapojení  podniků  do 
globálního  ekonomického  komplexu  neznamená,  že  by  podnik  přestal  řešit  tři  základní 
ekonomické  otázky,  které  si  klade  každá  společnost:  co  vyrábět,  jak  vyrábět  a  pro  koho 
vyrábět154. 

Nejsilněji  se  projevuje  vztah  managementu  a  ekonomie  na  příkladu  manažerské 
ekonomiky.  Z ekonomické  teorie  se  v manažerské  ekonomice  uplatňují  poznatky 
mikroekonomie,  zvláště  teorie  firmy,  teorie  chování  spotřebitele  a  problémy  spojené 
s tvorbou cen (KNÝ, HŘEBÍK, 2010, spoluautoři závěrečné výzkumné zprávy). 

 

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

Na  léta  2011  až  2015  vědeckopedagogičtí  pracovníci  Fakulty  bezpečnostního 
managementu  Policejní  akademie  České  republiky  v Praze  řeší  mimo  jiné  i  následující 
vědecké úkoly, které se týkají managementu ve veřejné správě.  

1. Systém řízení státních organizací, jeho charakter a základní problémy. 

                                                            
153 PLATON, ARISTOTELES ‐ techné ‐ speciální dovednost, odbornost, zkušenost (řemeslníka, lékaře, výtvarníka, ne básníka, 
filosofa)  kde  účelem  je  výsledek,  ne  činnost.  Techné  epistémě  ‐  pravé  poznání  (není  pragmatické,  sloužící  cíli). 
Interpretace ‐ HŘEBÍK, František v Závěrečné výzkumné zprávě VÚ 1/2. 

154 Širší pojetí „výroby“ v ekonomickém smyslu, který  respektujeme, představuje  i služby,  jako produktivní  činnosti,  tzn.  I 
bezpečnostní služby veřejné i soukromé. 
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2. Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci. 

3. Problematika radikalismu a extremismu v České republice. 

4. Ochrana spotřebitele. 

5. Optimalizace procesů při projednávání přestupků ve vztahu k principům dobré správy. 

V prvních dvou vědeckých úkolech se hodlají tito výzkumní pracovníky fakulty zabývat 
dalšími aspekty bezpečnostního managementu a  také  řešením nebezpečného  fenomenu – 
kybernetické kriminality v organizaci. 

Management  a  informační  bezpečnost  jsou  stabilizovány  jako  praktické  i  vědecké 
disciplíny,  které  se  neobejdou  bez  akceptace  systémového  uchopení  všech  problémů. 
Prakticky  se  projevuje  úsilí  o  integraci  a  působení  síly  okolí  globalizačními  rysy  ve  všech 
procesech. Aplikace na bezpečnostní problematiku mají analogické projevy. Proto  se bude 
postupovat  systémovým  přístupem  ke  spojení  množiny  „bezpečnostní  management“  a 
podmnožiny  „informační  bezpečnost“  při společné  klasifikaci  vývojového  problému. 
Terminologické  otázky  „zrají  za  pochodu“.  Vymezování  předmětného  objektu  zkoumání 
nečiní potíže, je však třeba u každého odborného sdělení „školu původu“ znovu specifikovat. 
Stále  ještě platí,  že  resortní, odvětvové a odbornostně  kvalifikační poznatkové  jazyky mají 
svou  nezávislou  setrvačnost.  Diskuse  k problémům  bývají  otevřené  a  nebývají  vědecky 
etapově  uzavřeny  sjednocením  ani  diferenčně.  To  se  především  týká  konferenčního 
prostředí a akreditačních snah vysokých škol. 

 

LITERATURA 

 

LUKÁŠ, Luděk, HRŮZA, Petr, KNÝ, Milan. Informační management v bezpečnostních složkách. 
Praha : Ministerstvo obrany ČR, 2008. 214 s. ISBN 978‐80‐7278‐460‐8. 

MLÁDKOVÁ,  Ludmila,  JEDINÁK,  Petr  a  kol.  Management.  Aut.  Ludmila  Mládková,  Petr 
Jedinák a kol.  ; kromě  jiných  i Milan Kný. Plzeň  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2009, 273 s. ISBN 978‐80‐7380‐230‐1. 

KOLEKTIV  (KNÝ,  M.,  POŽÁR,  J.,ČANDÍK,  M.‐  eds.).  Vývojové  aspekty  bezpečnostního 
managementu  v prostředí  rizik.  Aktuální  téma.  Brno  :  Tribun  EU,  2010.161  s.  
ISBN 978‐80‐7399‐1. 

KNÝ,  Milan;  POŽÁR,  Josef.  Aktuální  pojetí  a  tendence  bezpečnostního  managementu 
informační bezpečnosti. Brno : 2010, Tribun EU, 128 s. ISBN 978‐80‐7399‐1. 

POŽÁR,  Josef. Některé  trendy  informační války, počítačové kriminality a kyberterorismu.  In 
Magazín Security,2005, Praha : s. 25 – 39. 

POŽÁR.  Josef.  Informační  bezpečnost.  Plzeň  :  Vydavatelství  a  nakladatelství  Aleš  Čeněk, 
s.r.o., 2005, 309 s. ISBN 80‐86898‐38‐5. 

POŽÁR,  Josef.  Příspěvek  k rozvoji  informatiky  v oblasti  kybernetické  kriminality.  In 
Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník PA ČR. Praha : PA ČR, zvláštní číslo 2008, s. 7 – 12. 

POŽÁR,  Josef;  HNÍK,  Václav.  Některé  problémy  boje  proti  kybernetické  kriminalitě.  In 
Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník PA ČR. Praha : PA ČR, zvláštní číslo 2008, s. 13 – 24. 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    189 

POŽÁR, Josef. Ontologie forenzních přístupů k vyšetřování kybernetické kriminality In Sborník 
z 2.  mezinárodního  kongresu  dne  11.  ‐  12.3.2008  Interop‐Soft  Protect:  Brno  :  Univerzita 
obrany, 2008, CD, 13 s. ISBN 978‐7392‐023‐4. 

POŽÁR,  Josef.  Manažerská  informatika.  Plzeň  :  Vydavatelství  a  nakladatelství  Aleš 
Čeněk,s.r.o., 2010, 360 s. ISBN 978‐80‐7380‐276‐9. 

POŽÁR,  Josef  a  kol.  Základy  teorie  informační  bezpečnosti.  Praha  :  PA  ČR,  2007.  
ISBN 978‐80‐7251‐250‐8. 

 

 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    190 

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
A JEJ DIMENZIE V GLOBALIZOVANEJ EURÓPE 

 

Vladimír SEDLÁK, Marián MESÁROŠ, Peter LOŠONCZI155 

 
 
Abstrakt 
The paper presents a procedural approach in appraisal of information systems in consideration of personal data 
protection,  safety  rules,  organizational  procedures,  internal  processes  and  methodologies.  Statistically 
processed  analyse  review  of  an  information  protection  level  on  the  part  of  personal  security  in  the  Slovak 
Republic is the result. 
 
 

ÚVOD 

Nasadzovanie  nových  informačných  systémov  vo  verejnom  i súkromnom  sektore  je 
v súčasnosti  už  nevyhnutnou  podmienkou  existencie  a rozvoja  jednotlivých  inštitúcií, 
organizácií,  firiem  a v neposlednom  rade  aj  samotného  človeka.  Jedná  sa  o informačné 
systémy  s vysokou  vnútornou  zložitosťou,  v  ktorých  aj  malá  chyba  v technickej  či 
programovej  realizácii  alebo  odchýlka  od  predpokladanej  či  požadovanej  aktivity 
používateľov môže mať vážne až nezvratné dôsledky. Z tohto dôvodu je nevyhnutné mať na 
zreteli informačnú bezpečnosť, ktorá by mala predchádzať nežiaducim javom v informačných 
systémoch (Sedlák a Podlesná 2009, Vyskoč 1999). 
 
INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ 

Informačná  bezpečnosť  je  laicky  povedané  ochrana  informácií  a všetkého,  čo  s  nimi 
súvisí.  Informačná  bezpečnosť  sa  v  zmysle  informatizácie  definuje  ako  schopnosť 
informačného  systému  ako  celku  odolať  s  určitou  úrovňou  spoľahlivosti  náhodným 
udalostiam, nezákonnému,  resp.  zákernému  konaniu,  ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, 
integritu  a  dôvernosť  uchovávaných  alebo  prenášaných  informácií  (údajov)  a  súvisiacich 
služieb  poskytovaných  alebo  prístupných  prostredníctvom  informačných  systémov.  Podľa 
STN  ISO/IEC 17799, 2006  Informačná bezpečnosť  je ochrana  informácií pred širokou škálou 
hrozieb,  s  cieľom  zabezpečiť  kontinuitu  činností,  minimalizovať  podnikateľské  riziko  a 
maximalizovať využitie investícií a obchodných príležitostí. 

Informačná  bezpečnosť  má  veľký  záber  a  pokrýva  široké  spektrum  problematík 
spojených  s využívaním  informačných  systémov  (Nečas  &  Kelemen  2010).  Dá  sa  preto 
očakávať,  že  budúca „informačná  spoločnosť“  sa  bude  vyznačovať  vysokou  citlivosťou  na 
javy a udalosti, ktoré vo svojich dôsledkoch nepriaznivo ovplyvnia schopnosť  informačných 
systémov poskytovať  svoje  služby v požadovanej kvalite. Zaistenie  správnej a neprerušenej 
činnosti  informačných  systémov,  ako  aj  ochrany  spracovávaných  údajov,  je  preto  nutnou 
podmienkou pre existenciu a rozvoj informačnej spoločnosti.  

Informačnú  bezpečnosť  v Slovenskej  republike  (SR)  je  možné  na  národnej  úrovni 
rozdeliť na ochranu utajovaných  skutočností, ktorú  zastrešuje Národný bezpečnostný úrad 
SR a ochranu všetkých ostatných údajov, ktorú má v správe Ministerstvo financií SR. Hlavným 

                                                            
155  prof.  Ing.  Vladimír  Sedlák,  PhD.,  Dr.h.c.  prof.  Ing.  Marián  Mesároš,  CSc.,  Ing.  Peter  Lošonczi,  PhD.,  Vysoká  škola 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice, SR. 
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dokumentom, ktorý pokrýva  informačnú bezpečnosť,  je Národná  stratégia pre  informačnú 
bezpečnosť  v SR  (NSIB  SR)  z  27.  augusta  2008.  Informačná  bezpečnosť má multilaterálny 
charakter,  t.j.  musí  zohľadňovať  záujmy  vlastníkov  informačných  systémov,  potreby  ich 
používateľov,  ako  aj  práva  fyzických  a  právnických  osôb,  ktorých  údaje  sa  v  systémoch 
spracovávajú.  Z hľadiska  používateľov  sú  pri  spracovaní  informácie  najdôležitejšie  tieto 
faktory: účel a obsah informácií, presnosť, aktuálnosť, prístupnosť, autenticita, usporiadanie 
a kvalita  informácií.  Z  hľadiska  vlastníkov  a  prevádzkovateľov  je  najdôležitejší  spoľahlivý 
prístup  k  informačným  zdrojom  s  prístupom  on‐line  a  ich  zabezpečenie  pred  únikom 
informácií, neoprávneným použitím  a narušením  integrity údajov,  ako  aj  autorita  a dobré 
meno vlastníka systému (NSIB SR 2008). 

 
MANAŽÉRSTVO INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 

Informačné systémy spejú k rastu a úspechu organizácie (firmy, spoločnosti), ktorá ich 
zavádza a využíva. Certifikovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti preukazuje, že 
informácie klienta organizácie, ktoré môžu byť uchovávané v papierovej forme, elektronicky, 
alebo  v  hlavách  zamestnancov,  sú  vhodným  spôsobom  chránené.  Systém  manažérstva 
informačnej  bezpečnosti  umožňuje  organizácii  identifikovať  a  znížiť  riziká  bezpečnosti 
informačných  systémov, pretože umožní  správnu ochranu  informácií.  Systém manažérstva 
informačnej bezpečnosti umožňuje  správne  zaobchádzať  s  informáciami a chrániť  ich pred 
neželateľným únikom v celom informačnom systéme organizácie. 

V súčasnej  dobe  prudkého  nástupu  a rozvoja  informačných  a komunikačných 
technológií (IKT) s cieľom operatívnosti vo výmene informácií dochádza čoraz častejšie k ich 
neželaným  únikom.  Systematický  a  riadený  prístup  k  informačnej  bezpečnosti  má  za 
následok kontrolu nad informačnými tokmi.  

Manažérsky  systém  pre  informačnú  bezpečnosť  umožňuje  vytvorenie,  zavedenie, 
monitorovanie,  preskúmavanie,  udržiavanie  a zlepšovanie  bezpečnosti  informačných 
systémov  danej  organizácie.  Správne  manažérstvo  informačnej  bezpečnosti  uľahčuje 
ochranu  informácií v tzv. DID priestore (dôvernosť‐integrita‐dostupnosť) (Sedlák et al. 2008, 
Vyskoč 1999): 

• Dôvernosť ‐ zabezpečenie, že informácie sú dostupné len osobám, ktoré majú 
oprávnenie na prístup k nim.  

• Integrita ‐ chráni primeranosť a kompletnosť informácií a procesných metód.  
• Dostupnosť ‐ zabezpečenie, že autorizovaní užívatelia majú prístup k informáciám a 

v prípade potreby aj k súvisiacim aktívam.  
 
INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA 

Informačná bezpečnosť ako nový fenomén v informačných systémoch sa ešte nestihol 
v  potrebnej  miere  premietnuť  do  legislatívy  v SR.  Čiastkovo  je  zakomponovaná  do 
jednotlivých  zákonov  Slovenska,  ktorými  sú:  trestný  zákon,  trestný  poriadok,  občiansky 
zákonník,  obchodný  zákonník,  telekomunikačný  zákon,  zákon  o  poskytovaní  zdravotnej 
starostlivosti, zákon o archívnictve a ďalšie. Okrem toho pre informačnú bezpečnosť existujú 
aj  tzv.  špeciálne  zákony,  akými  sú:  zákon  o  ochrane  osobných  údajov,  zákon  o  ochrane 
utajovaných  skutočností,  zákon  o  elektronickom  podpise,  autorský  zákon  a  zákon  o 
elektronickom obchode. 

Pre  rok  2008  boli  v  dokumente  NSIB  SR  stanovené  nasledujúce  strategické  úlohy 
(Bednár 2010, Hakulin 2009, Hochmann 2009): 
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• Vypracovať  návrh  organizačného,  personálneho,  materiálno‐technického  a 
finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky (CSIRT SK Computer 
Security Incident Response Team Slovakia) pre riešenie počítačových incidentov v SR. 

• Vypracovať legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti verejnej správy v SR 
a pripraviť novelu výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1706/M‐
2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, t.j. prepracovať jej piatu 
časť: „Bezpečnostné štandardy“. 

• Vypracovať návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR. 

• Vypracovať návrh akčného plánu k dokumentu NSIB SR pre roky 2008 až 2013. 

• Vypracovať prehľad stavu štandardizačnej činnosti v oblasti informačnej bezpečnosti. 

• Vykonať analýzu súčasného stavu informačnej bezpečnosti v SR. 

• Vydávanie  metodických  materiálov  z  oblasti  informačnej  bezpečnosti.  Prvým 
materiálom  bude  výkladový  slovník  informačnej  bezpečnosti,  ktorého  úlohou  je 
najmä zjednotenie odbornej terminológie v oblasti informačnej bezpečnosti (slovník) 
pre účely tvorby  legislatívnych materiálov a strategických dokumentov. Slovník by sa 
mal aktualizovať v intervaloch približne raz za dva roky. 

 
NSIB  SR  je  koncipovaná na obdobie platnosti  päť  rokov,  t.j. na  roky  2008  až  2013  s 

predpokladom  využitia  finančných  prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu,  ďalej  zo 
štrukturálnych fondov OPIS (Operačný program  ‐  informatizácia spoločnosti) a predpokladá 
sa  aj  využitie  finančných  prostriedkov  privátneho  sektoru.  Dokument  bol  vytvorený 
Ministerstvom  financií SR v spolupráci s akademickým a privátnym sektorom. Následne bol 
prerokovaný  poradným  orgánom  ministra  financií,  ktorým  je  Komisia  pre  informačnú 
bezpečnosť. Obsah dokumentu vychádza zo strategických materiálov schválených vládou SR, 
smerníc, nariadení, odporúčaní a strategických materiálov európskej komisie (NSIB SR 2008). 
 

V období 2010‐2013 sa v legislatíve SR pre informačnú bezpečnosť pripravuje (NSIB SR 
2008): 

• Novela zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 2010). 

• Návrh  zákona  o  ochrane  utajovaných  informácií  a  doplnení  niektorých  zákonov 
(účinnosť od 1. apríla 2010). 

• Návrh zákona o kritickej infraštruktúre v SR (účinnosť od 30. júna 2010). 
• Zákon  o  informačnej  bezpečnosti  verejnej  správy  (legislatívny  zámer  zákona, 

predpokladaná účinnosť zákona od 1. januára 2011). 
• Štandardy pre oblasť vzdelávania. 
• Príprava terminológie (slovník II). 

 
 
PRIESKUM STAVU INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A KOMPLEXNÝ PRÍSTUP V 
MANAŽÉRSTVE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI V SR 

V  SR  sa  v rokoch  2006,  2008  a 2010  uskutočnili    tri  prieskumy  zamerané  na  stav 
informačnej  bezpečnosti.  Prieskum  uskutočnili  spoločnosti  KPMG  Slovensko,  DSM  –  Data 
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Security Management, NBÚ SR, Ernst & Young a TATE  International Slovakia. V  roku 2006 
prikladalo informačnej bezpečnosti význam 93 % organizácií, v roku 2008 percento stúplo už 
na 95 %, ale v roku 2010 táto stúpajúca tendencia prekvapivo nabrala klesajúci charakter, t.j. 
informačnej bezpečnosti prikladalo význam iba 92 % organizácií.  
 

 
Obrázok 1  Kto za organizáciu odpovedal, rok 2006 

(Zdroj: PSIB SR '06, KPMG Slovensko, DSM – Data Security Management, NBÚ SR) 
 
Z  prieskumu  vyplynula  skutočnosť,  že  namiesto  toho,  aby  narastal  v  spoločnostiach 

počet špecialistov alebo manažérov bezpečnosti, zodpovednosť za informačnú bezpečnosť sa 
prenáša  na  vedúcich  informačných  technológií,  resp.  informačných  systémov. Obr.  1  až  3 
prezentujú grafické znázornenia výsledkov predmetného výskumu (DSM 2007, PSIB SR 2006, 
2008, 2010, TREND 2010). 

 

 
Obrázok 2  Kto za organizáciu odpovedal, rok 2008 

 (Zdroj: PSIB SR '06, KPMG Slovensko, DSM – Data Security Management, NBÚ SR) 
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Obrázok 3  Kto za organizáciu odpovedal, rok 2010 

(Zdroj: PSIB SR ´08, Ernst & Young, NBÚ SR, DSM – Data Security Management, TATE International 
Slovakia) 

 
Z  uvedených  grafov  (obr.1‐3)  je  zrejmý  pokles  v zodpovednosti  za  informačnú 

bezpečnosť  u  manažérov  bezpečnosti  a nárast  zodpovednosti  za  informačnú  bezpečnosť 
u vedúcich  , resp. zodpovedných pracovníkov za  informačné technológie, resp. systémy. Na 
výsledkoch uvedeného prieskumu sa odzrkadľuje skutočnosť, že v rámci úsporných režimov 
sa v organizáciách rieši presunom zodpovednosti za  informačnú bezpečnosť na špecialistov 
v informačných  technológiách,  resp.  systémov.  Ak  si  však  uvedomíme,  že  informačná 
bezpečnosť nie je iba bezpečnosť dát, ale zasahuje do rozličných sfér a v neposlednom rade 
si  vyžaduje  aj  veľkú  časť  manažérskych  zručností,  javí  sa  tento  postup  v rámci 
pravdepodobných  úsporných  režimov  v danej  organizácii  za  chybný,  resp.  ide  o 
nepochopenie významu informačnej bezpečnosti.  
 
 
HODNOTENIE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI VO SVETE 

Priekopníkom v oblasti informačnej bezpečnosti boli (a sú) USA. Americké Ministerstvo 
obrany prakticky  iniciovalo konštituovanie  informačnej bezpečnosti ako samostatnej oblasti 
vyhlásením projektu na zabezpečenie svojich počítačov už v roku 1977.  Druhou inštitúciou, 
ktorá  zohrala  významnú  úlohu  v  počítačovej  (informačnej)  bezpečnosti,  bol  americký 
National Institute of Standardsand Technology, NIST (predtým National Bureau of Standards, 
NBS), ktorý sa na základe zákona (Brooks Act, 1965) stal inštitúciou zodpovednou za návrh a 
vývoj  federálnych  noriem  stanovujúcich  podmienky  pre  výber  a používanie  výpočtovej 
techniky.  Významným  krokom,  posilňujúcim  zodpovednosť  NIST  za  oblasť  informačnej 
bezpečnosti  bolo  prijatie  Federal  Information  Security  Management  Act  (FISMA)  v  roku 
2002(NSIB SR 2008). 

Aj  ďalšie  informačne  vyspelé  štáty  vytvárali  podobné  kritériá  na  budovanie 
a hodnotenie  bezpečných  systémov  (Kanada,  Veľká  Británia).  Globalizácia  IKI  (informačná 
a komunikačná  infraštruktúra,  t.j.  vzájomne  prepojené  informační  systémy)  a  potreba 
kompatibilných  bezpečnostných  riešení  viedla  k  harmonizácii  národných  kritérií  najprv  do 
podoby  Information  Technology  Security  Evaluation  Criteria  (ITSEC)  a  neskôr  sa  do 
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medzinárodného  štandardizačného  projektu  zapojili  aj  USA  a  Kanada  a  výsledkom  bol 
medzinárodný  štandard  ISO/IEC  15408,  známy  ako  Commnon  Criteria  for  Information 
Technology  Security  Evaluation.  Problémom  bezpečnosti  informačných  systémov  je 
venovaný  medzinárodný  štandard  ISO/IEC  27001,  ktorý  pochádza  z  britského  štandardu 
BS7799  a  je  zameraný  na  riadenie  informačnej  bezpečnosti.  Kľúčové  organizácie  v 
štandardizácii  informačnej  bezpečnosti  sú  ISO  (ISO  spolu  s IEC  vytvorila  Joint  Technical 
Committee  (JTC1) pre tvorbu noriem v oblasti  IKT, v rámci ktorého pôsobí podvýbor SC 27 
zaoberajúci sa normami z oblasti informačnej bezpečnosti) a americký NIST.  

Reakciou  na  potrebu  prípravy  vysoko  kvalifikovaných  odborníkov  v  informačnej 
bezpečnosti  bol  vznik  Medzinárodnej  asociácie  certifikovaných  audítorov  informačných 
systémov  ISACA  (Information  Systems  Audit  and  Control  Association),  ktorá  združuje 
audítorov  a manažérov  informačnej bezpečnosti,  stará  sa o  ich odborný  rast  a organizuje 
každoročne  skúšky  pre  nových  adeptov.  Informačná  bezpečnosť  sa  stala  aj  špecializáciou 
v rámci  informatického  vzdelávania,  EUCIP  (European  Certification  of  Informatics 
Profesionals)  pripravila  vzdelávanie  pre  profesionálov  v  informačnej  bezpečnosti.  IFIP 
(International  Federation  for  Information  Processing)  má  špeciálny  výbor  (Technical 
committee)  zameraný  na  oblasť  informačnej  bezpečnosti,  ktorý  koordinuje  výskumné 
a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. 

 
 

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ V EÚ A VYBRANÝCH KRAJINÁCH 

Vo vybraných a v informačne vyspelých krajinách sveta a EÚ (USA, Japonsko, Nemecko, 
Fínsko  a  Česká  republika,  ďalej  len  „vybrané  krajiny“)  sa  v minulosti  potreba  informačnej 
bezpečnosti  vzťahovala  takmer  výlučne na ochrane  klasifikovaných  informácií  a  systémov. 
Vybrané  krajiny  prijali  v  období  rokov  2003  až  2006  národné  stratégie  informačnej 
bezpečnosti.  Hoci  sa  strategické  ciele  uvedené  v  týchto  stratégiách  čiastočne  líšia,  v 
konečnom  dôsledku  obsahujú  základné  ciele:  prevenciu,  pripravenosť  efektívne  riešiť 
incidenty,  udržateľnosť  a  zvyšovanie  povedomia  a  kompetencie  v  oblasti  informačnej 
bezpečnosti a medzinárodnú spolupráca. Tab.1 prezentuje interakciu počítačovej kriminality 
s legislatívou v členských krajinách EÚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    196 

Tabuľka 1  Pokrytie rôznych foriem počítačovej kriminality existujúcou legislatívou v členských krajinách EÚ. 
C 
O 
U 
N 
T 
R 
Y 

 

 
 
Target 

fingerpri
ntig 

 
 
Malicio
us code 

 
 

Deni
al of 
servi
ce 

 
 

Account 
compro
mise 

 
 

Intrusion
s 

attempt 

 
 

Unauthori
sed access 

to 
informatio

n 

 
 

Unauthori
sed access 

to 
transmissi

ons 

 
 

Unauthorise
d 

modification 
of 

information 

 
 

Unauthorise
d access to 
communicat
ion systems 

 
 
Spam 

Austria  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
Belgium  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
Cyprus  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim+ 

adm. 
Czech  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim+ 

adm. 
Denmark  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim+ 

adm. 
Estonia  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
Finland  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
France  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim+ 

adm. 
Germany  n.a.s.  n.a.s.  crim.  n.a.s.  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  n.a.s. 
Greece  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  n.a.s. 
Hungary  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  adm. 
 Ireland  n.a.s.  crim.  crim.  adm.  adm.  crim+ 

adm. 
n.a.s.  n.a.s.  crim+ 

adm. 
adm. 

Italy  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
 Latvia  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  n.a.s. 
Lithuania  n.a.s.  crim+ 

adm. 
crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  adm. 

Luxemburg  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
Malta  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  adm. 
Poland  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
Portugal  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  adm. 
Slovakia  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim+ 

adm. 
Slovenia  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
Spain  n.a.s.  crim.  crim.  n.a.s.  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim. 
Sweden  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  adm. 
The  
Netherlands 

n.a.s.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  adm. 

United   
Kingdom 

crim.  crim.  crim.  crim.  crim.  n.a.s.  crim.  crim.  crim.  adm. 

Legend   
n.a.s.  Not as such, i.e. there is no provision covering this act autonomously, but depending one the circumstances of the act, it 

may be classifiable as a different from crime or an attempt to commit such as crime. See the country report for specific 
details. 

crim.  A penal sanction is provided. 
adm.  An administrative sanction is provided. 

 
Na Lisabonskom summite sa v roku 2000 predstavitelia štátov a vlád dohodli na cieli 

urobiť  z  EÚ  „do  roku  2010  najkonkurencieschopnejšiu  a  najdynamickejšiu  poznatkovo 
orientovanú  ekonomiku  sveta,  schopnú  trvalo udržateľného  rastu“  a prijali  tzv.  Lisabonskú 
stratégiu  e‐Europe,  ktorá  bola  v  roku  2005  nahradená  iniciatívou  „i‐Initiative  2010“ 
(Európska  informačná  spoločnosť  2010).  Medzi  svoje  hlavné  priority  EÚ  zaradila  aj 
informačnú bezpečnosť. Vydala množstvo strategických dokumentov, odporúčaní, smerníc a 
nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov a počítačových programov, elektronického 
podpisu, elektronického obchodu, boja s počítačovou kriminalitou, boja so spamom a pod. 
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Tabuľka 2 prezentuje prehľad aktuálnej legislatívy k informačnej bezpečnosti v EÚ. 
 
Tabuľka 2  Prehľad legislatívy EÚ v oblasti informačnej bezpečnosti. 

   
 
Regulati
on 

 
 
Directi
ve 

 
 

Decisi
on 

 
 

Resoluti
on 

 
 

Recommend
ation or 

communicati
on 

 
 

Framework 
decision 

 
 

Directiv
e 

proposa
l 

 
 

Regulati
on 

proposa
l 

Network and 
information 
security 

Yes    Yes  Yes  Yes       

Attacks 
against 
information 
systems 

    Yes  Yes  Yes  Yes     

Corporate 
governance / 
IT governance 

  Yes      Yes    Yes   

Data 
authentication 
and security 

Yes  Yes            Yes 

Data 
protection and 
data retention 

  Yes      Yes       

Provision of 
electronic 
communicatio
n networks 
and services 

Yes  Yes      Yes       

Intellectual 
property 
rights and 
protection of 
technical 
mechanisms 
designed to 
prevent 
copying and 
counterfeintin
g  

Yes  Yes             

Security and 
financial 
services 

  Yes      Yes    Yes   

 
SR  sa  oficiálne  prihlásila  k  iniciatíve  eEurope+ uznesením  vlády  SR  č.  522  z  13.  júna 

2001, ktorým bol schválený základný dokument v oblasti informatizácie spoločnosti: „Politika 
informatizácie spoločnosti v SR“. Na základe uvedeného uznesenia vlády SR bol predložený aj 
„Návrh Stratégie  informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu“, ktorý bol 
schválený vládou SR uznesením vlády SR č. 43 zo dňa 21. januára 2004. V súvislosti s riešením 
problematiky IB bol ratifikovaný Dohovor o kybernetickom zločine CETS č. 185/2001 vydaný 
Radou  Európy,  ktorý  je  zapracovaný  do  trestného  zákona  SR,  smernica  Európskeho 
parlamentu  a  Rady  1999/93/ES  o  rámci  spoločenstva  pre  elektronické  podpisy 
transponovaná  do  zákona  o  elektronickom  podpise,  smernica  Európskeho  parlamentu  a 
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Rady  95/46/EC  o  ochrane  jednotlivcov  pri  spracovaní  osobných  údajov  a  voľnom  pohybe 
týchto údajov  transponovaná do  zákona o ochrane osobných údajov. V  súčasnosti platí aj 
množstvo  ďalších  rozhodnutí  a  smerníc  vydaných  Radou  Európy  v  oblasti  informačnej 
bezpečnosti. 
 
 
ZÁVER A ODPORÚČANIA 

S cieľom dosiahnuť optimálny stav v nenarušenej činnosti informačných systémov v SR 
a s ňou spojenej  i informačnej bezpečnosti bude potrebné  (Hochmann 2009, NSIB SR 2008, 
Sedlák et al. 2009, Sedlák a Podlesná 2009, Vyskoč 1999): 

1. Odborná oponentúra alebo bezpečnostný audit pre informačnú bezpečnosť.  

2. Akreditácia  študijného  programu  so  záberom  na  informačnú  bezpečnosť  na  úrovni 
vysokoškolského vzdelávania. 

3. Systematické vzdelávanie v odbore informačnej bezpečnosti na vysokoškolskej úrovni. 

4. Právny  postup  riešenia  problémov  s porušením  bezpečnosti  informačných  systémov 
v zmysle platnej, resp. štátnej legislatívy SR.  

5. Novelizácia  platných  zákonov:  zákon  o  ochrane  osobných  údajov,  zákon  o  ochrane 
utajovaných skutočností, zákon o elektronickom podpise, autorský zákon. 

6. Evidencia  bezpečnostných  „incidentov“  súvisiacich  s informačnou  bezpečnosťou, 
prieskumy a príslušné štatistické údaje. 

7. Kvalifikované  manažérstvo  inštitúcií,  organizácií  a  firiem  fungujúcich  a závislých  na 
informačných  systémoch,  t.j.  vytváranie pracovných miest v manažmente organizácie 
pre informačnú bezpečnosť. 

8. Výskumné aktivity v oblasti informačnej bezpečnosti na akademickej úrovni. 

9. Zapojenie  sa  do  medzinárodnej  spolupráce  v oblasti  informačnej  bezpečnosti  na 
celoštátnej úrovni. 

 
Konkretizovaním  strategických  cieľov  pre  oblasť  informačnej  bezpečnosti  by  sa mali 

explicitne  formulovať nevyhnutnosti v  zmene vnímania „filozofie“  informačnej bezpečnosti 
spoločnosťou.  Pre  oblasť  informačnej  bezpečnosti  a ochrany  tzv.  digitálneho  prostredia  je 
nutné stanoviť nasledovné strategické ciele [Sedlák a Podlesná 2009, Vyskoč 1999): 

• Dosiahnuť a udržať náležitú úroveň bezpečnosti informačných systémov používaných 
vo verejnom i súkromnom sektore v SR. 

• Dosiahnuť  v spoločnosti  vnímanie  informačnej  bezpečnosti  a bezpečnostných 
opatrení  ako  nevyhnutnej  integrálnej  súčasti  budovaných  i prevádzkovaných 
informačných systémov. 

• Vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj disciplíny  informačnej bezpečnosti v SR tak, aby 
dosiahla úroveň porovnateľnú s krajinami EÚ. 
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A NEW PARADIGM OF EUROPEN UNION'S SECURITY DIMENSIONS 
 

Cezary Tomasz SZYJKO 

Abstract 
The EU  is  likely to go on growing as a defence and security actor under pressure of  its existing commitments, 
influences  from  the  external  environment,  and  also  considerations  of  prestige.  This will  call  for  the  further 
evolution  of  states'  related  policies  notably  as  regards  military  integration  and  specialization,  'homeland 
security'  issues, and ways of better asserting  the  interests of  the  region's  small and medium‐sized  states.  Is 
European Union prepared  to meet  the new global security challenges of  the  twenty‐first century? This paper 
seeks  answer by  identifying  those  security  challenges  and  examining where deficiencies  exist  in  the Union’s 
policies and security  infrastructure. The  introductory paragraph will provide a brief background  to  the global 
security  context  now  faced  by  the  European Union  and  its member  states,  and will  also  provide  a  general 
overview of the nature of security itself. 

 

INTRODUCTION 

  Security has traditionally been  interpreted as referring only to military and defence 
matters, however, in the twenty‐first century that interpretation has now been extended to 
include a much wider range of matters including, but not limited to, economic, domestic and 
energy security. The following paragraphs will examine these matters  in further detail. One 
of the fundamental difficulties faced by European  leaders while seeking to best provide for 
the security of the European Union  is attempting firstly to define exactly what  is meant by 
‘security’. Different scholars and statespeople have a wide ranging set of definitions for what 
exactly constitutes security. Tim Bale for example, describes security as  “the absence, or at 
least  the minimization  of  unacceptable  risk  not  just  to  life  but  to  those  things  that  are 
thought  to make  it worthwhile  or  at  least  easier  –  freedom  and  prosperity  via  access  to 
essentials like food and water” (Bale, 2005, p. 249‐250) 
  Former  High  Representative  for  the  Common  Foreign  and  Security  Policy  Javier 
Solana adds to this definition, arguing that ‘security’ “must also mean freedom from hunger, 
deprivation and marginalisation”    (Solana, 2004, p. 37). Andrew Cottey  (2007, p. 7) on the 
other  hand,  argues  that  the  nature  of  security  is  subjective;  and  is  dependent  upon 
“perceptions of which communities, values and  institutions matter and the  threats to  (the 
same)”.  Prior  to  the  signing  of  the  Maastricht  Treaty  on  European  Union  in  1992,  co‐
operation among EU member states  in the area of security and defence was  limited to the 
North  Atlantic  Treaty Organisation  (NATO)  and  the  fledgling Western  European Union,  a 
body established  in 1954 though not related to the EU. It was only following the entry  into 
force of Maastricht that the Union and it’s institutions gained any competence in the area of 
foreign or security policy and even then, this was  limited to a separate policy  ‘pillar’ which 
was not subject to the normal legislative, policy making or accounting procedures of the EU 
(look Figure 1) (Cini, 2007, p. 240)).  
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Figure 1.  The European Union and its ‘three pillars’ 

Source:  Úradný vestník  Európskej únie 
 
   

It  has  been  argued  that  the  economic  interdependence  generated  by  the  Union 
among  its  members  has  provided  a  measure  of  security,  peace  and  stability  which  is 
unprecedented  in the history of Europe (Bale, 2005, p. 250). The European Union has been 
described as an “economic giant but a political dwarf” and this perhaps best describes the 
Union’s  inadequate  collective  security  infrastructure  both  in  terms  of  it’s  own  internal 
security and that of it’s member states, and also in terms of how the EU responds to global 
threats  emanating  from  outside  of  its  borders  which  have  a  direct  bearing  on  it’s  own 
security (Neumann, 2004, p. 69). 
 
 
INTERNAL SECURITY CHALLENGES 

  The member  states  of  the  European Union  face  a  raft  of  domestic  security  issues 
which,  as  experience  has  taught  them,  can  only  effectively  be  dealt with  by way  of  co‐
operation. The  rapid advances  in communications  technology and  the  free  flow of people 
and  capital by  virtue of  the  common market, has  left member  states  vulnerable  to  cross 
border criminal activity or  terrorist organisations who  take advantage of  the opportunities 
presented by  the  lax  security arrangements at national  frontiers  (Dorussen at al, 2009, p. 
789‐810). Much of this criminality emanates from the former soviet states whose sometimes 
weak political regimes facilitate such activity either directly or indirectly (Crawford, 2002, p. 
82). 
  While  the  open  border  policy  adopted within  the  Union  has  provided  noticeable 
economic benefits for member states, it has also generated considerable security challenges. 
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Specifically, national border policing has in the past provided a means by which to detect the 
smuggling of illegal goods such as narcotics and arms  This has now been greatly reduced in 
order  to  facilitate  the  common market.  As  well  as  drugs,  human  beings  are  frequently 
smuggled across borders and face exploitation  in member states when they arrive, and the 
same  reduced  security  arrangements  are  also  ideal  for money  laundering.  Secondly,  this 
regime  allows  for  the  easy movement  of money which  can  be  used  to  fund  criminal  or 
terrorist  activities  within member  states  (Walsch,  2006,  pp.  625‐645).  The  open  border 
policy  also  enables  the mass  immigration  of  refugees who may  have  entered  the Union 
through one  state’s border,  to move  freely  to another  state which may be  ill‐equipped  to 
deal with such  levels of migration which could  in turn,  lead to social problems and possibly 
leading to organised crime (Szyjko, 2010, p. 147).  
 

 
Figure  2.    Asylum  applications  and  status  determination  decisions  in  selected  asylum 

countries 2009 
Source: Trócaire 

 
Expansion of the Union  in itself generates security problems in that accession states 

bring with  them new borders  for  the Union,  and many of  the  states along  these borders 
particularly  former  soviet  states,  are  often  rife  with  criminal  and/or  terrorist  activity 
(Dannreuther, 2004, pp. 2‐3). The  rapid decline of Russia’s military  strength  following  the 
collapse of the USSR means that  it  is no  longer  in a position to guarantee stability of these 
states as  it once did when they were under  it’s sphere of  influence behind the Iron Curtain 
(Allin,  Emerson,  2005,  p.  25).  While  much  criminal  activity  does  indeed  originate  from 
outside of the border of the Union, an EU Council report published  in 2009 revealed rather 
alarmingly  that  “it  is  groups  that  originate  and  operate  throughout  Europe,  composed 
predominantly of EU nationals and  residents,  that appear  to pose  the significantly greater 
threat”  (Crawford, 2009, p. 91). Cini  (2007, p. 247),  in European Union Politics argues that 
the so called ‘global war on terror’ will most likely continue to be a major security challenge 
for the EU for the foreseeable future. Even though the principal flashpoints of the  ‘war on 
terror’ may  be  outside  the  borders  of  the  EU,  i.e.  Iraq  and  Afghanistan,  this  does  not 
preclude  the  EU  and  its  member  states  from  being  caught  in  the  cross‐fire  as  was 
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demonstrated on 11 March 2004  in Madrid or on 7  July 2005  in  London. Klaus Neumann 
describes  this war  on  terror  as:  “a  global‐scale war  of  indeterminate  duration  against  a 
faceless enemy and in which there is no prospect of a speedy victory” (Wogau, 2004, p. 67). 
In  response  to  the  internal  security  threats  posed  by  the  post  9/11  international 
environment,  the EU has created a  ‘European Security Strategy’ similar  to  that adopted  in 
the United States, however without greater co‐operation among member states  in  judicial 
and  home  affairs matters  and  in  particular  their  security  agencies  this  is  unlikely  to  be 
effective (look Figure 3). Popular opinion among the member states would seem to support 
this  idea. A Eurobarometer poll  conducted  in 2009  revealed  that over 76% of EU  citizens 
polled believe that joint decisions on crime prevention would be more effective than limiting 
crime  fighting  to national  level  In  the Benelux countries  like Belgium and  the Netherlands 
this level rises to 88% (Eurobarometer, 2009). 
  Other internal security challenges which have become more and more of a concern in 
the  past  decade  are  the  spread  of  infectious  diseases  such  as  HIV/AIDS  and  also 
environmental degradation (Cotty, 2009, p. 220). Environmental problems such as extreme 
weather, floods or droughts can have potentially fatal consequences and (Hrehová, 2007, p. 
70)  can also  lead  to  the destruction or permanent  stultification of  vital  resources  such as 
drinking water or agricultural land (Hrehová, 2010, p. 55). While diseases and environmental 
problems may  not  be  considered  ‘security’ matters  in  the  traditional military  sense  they 
nevertheless pose a direct risk to the safety of citizens within the European Union and would 
therefore be considered security challenges as per Tim Bale’s definition  in the  introductory 
chapter. On a political  level,  the harmony of  the Union was  shaken by  the division which 
occurred  among  its  members  over  the  invasion  of  Afganistan  in  2009.  Given  the 
aforementioned role played by the Union  itself  in guaranteeing the security of  its member 
states  it  could be  argued  that  this division had  an  impact upon  the peaceful harmonious 
environment enjoyed by citizens of the EU (Wogau, 2004, p. 64). 
   
 

EXTERNAL SECURITY CHALLENGES 

  From  an  external  security  point  of  view,  one  area  which  is  still  a  considerable 
challenge for the European Union  is  in the area of crisis management. As mentioned  in the 
previous  paragraph,  political  instability,  ethnic  conflicts  or  civil war which  takes  place  in 
neighbouring regions outside of the EU’s borders such as the Balkans, the Mediterranean or 
even the Middle East can have a direct bearing on the internal security of the Union. Such a 
crisis did occur when civil war broke out in Yugoslavia in the mid 1990s with the EU unable to 
react  in  a  collective  manner  and  becoming  dependent  upon  the  United  States  for 
intervention  (Cini, 2007, p. 243). The  ‘wake up call’  that ensued  from  this crisis  led  to  the 
formulation  of  the  Common  Security  and Defence  Policy  (CSDP)  in  the  year  2000, which 
established  a  number  of  new  bodies  to  facilitate  defence  co‐operation  such  as  the  EU 
military  staff  and  also  aimed  to  provide  cohesion  among member  states  in  the  area  of 
military  and  civilian  crisis management  as well  as  conflict prevention  (Cini, 2007, p. 243). 
Enrique  Barón  Crespo,  chair  of  the  European  Socialist Group  in  the  European  Parliament 
suggests that the wider concept of security “leads inexorably to a wider definition of conflict 
prevention” (Wogau, 2004,  p. 150).  
  Despite  these measures, numerous difficulties still exist  in  the area of co‐operation 
on  external  security  matters.  Firstly,  military  capabilities  as  previously  mentioned,  vary 
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widely among the member states. NATO members for example, are far better positioned to 
contribute to rapid response scenarios than smaller neutral states such as Ireland or Sweden 
(Dorussen at al., 2009, pp. 789‐810). Secondly, another obstacle which continues to hamper 
the development of an effective common security infrastructure is disagreement over what 
constitutes a ‘national’ security threat as opposed to a ‘European’ one. Each member state 
will add their own national interests to the equation when considering whether to abide by 
the security positions adopted by the majority of European states as the Afganistan Mission 
of 2009 so clearly demonstrated.  
  Another  significant weakness  in  the  area of  security  co‐operation  is  in  the  area of 
intelligence sharing. While some embryonic European wide structures have been established 
to  facilitate  the  swapping of  information among  the various national agencies  such as  the 
Berne  Group  (not  an  EU  body), many  national  security  agencies  such  as  the  UK  Secret 
Intelligence Service and the French Directorate‐General for External Security have been very 
reluctant to share sensitive information (Walsch, 2006, pp. 625‐643). The reasons for this are 
varied but trust  is fundamental to each. Some agencies such as the above mentioned ones 
are simply unwilling to hand over sensitive information which may accidently end up in the 
wrong hands  (such as criminal or  terrorist organisations) and  then  in  turn harm  their own 
interests  at  home. NATO  specialist Dr. Olaf  Theiler,  points  out  also  that  the  lack  of  joint 
training and military exercises among  the armed  forces of  the member states will hamper 
operational effectiveness of EU rapid response forces on the ground  in conflict zones. On a 
similar note, Javier Solana argues the necessity for  increased co‐operation  in the European 
arms  industry, particularly  in the area of research and development. From an economic as 
well as an efficiency point of view it would be far more effective for each state to pool their 
resources in this critical area to enable the rapid development of new technologies to better 
provide  for the security of the Union  (Wogau, 2004, p. 42). Enrique Barón Crespo believes 
that this problem could be rectified with the establishment of an EU armaments agency and 
also with the harmonisation of organisational structures of the militaries of member states. 
Inadequacy  in  the  area  of  logistics  remains  the major  gap  in  the  EU’s  collective  external 
security  capacity.  The  Union  remains  dependent  upon  NATO  through  the  Berlin  Plus 
Agreement for access to essential military hardware necessary for modern warfare such as 
troop  transport  helicopters  and  communications  equipment,  although  the  latter  problem 
may  be  rectified  once  the  new  GALILEO  communications  satellite  system  becomes 
operational (Wogau, 2004, p. 163). 
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Figure 4.  Command and control structure for EU‐NATO operations 

Source: Assembly of WEU 
   

 

ECONOMIC AND ENERGY SECURITY CHALLENGES 

  The areas of economic and energy security while each  important  in their own right, 
are fundamentally interconnected. This will be demonstrated in particular in the next thirty 
years as both the European Union and China compete for access to scare oil and gas deposits 
in order  to  fuel  their  rapidly growing economies  (Dannreuther, 2004, p. 172). The  issue of 
energy security first arose in the 1970s with the oil crisis caused by the OPEC ‘oil embargo’. 
However  rapid economic growth  in  the 1990s and  increased  Islamic  terrorist activity, war 
and political instability in the Middle East have placed energy security very much to the front 
of the European Union agenda once again (Cottey, 2007, p. 46). Unfortunately, as Europe’s 
own  indigenous  gas  and  oil  producers  –  the  UK,  Netherlands  and  Norway  see  their 
productivity reduced over the coming decades, the EU will become more dependent upon 
external  sources  of  energy  including  the Middle  East  (Hauser,  Kernic,  2004,  p.  156).  The 
International  Energy  Agency  (IEA)  has  estimated  that  there  will  be  an  increase  in  the 
consumption of oil by EU states by approximately 0.5% per year over the next thirty years 
increasing  dependence  upon  foreign  imported  oil  to  almost  85%  by  the  year  2030 
(Dannreuther,  2004,  p.  171).  Currently,  25%  of  the  world’s  gas  reserves  are  under  the 
control of Russia and as the so called ‘gas war’ between Russia and Ukraine demonstrated in 
2006,  Russia  is  prepared  to  take  advantage  of  another  country’s  energy  dependence  to 
achieve  its  political  aims  (Hauser,  Kernic,  2006,  p.  156). While  another  gas  pipeline,  the 
‘Nabucco’ pipeline could provide an alternative to Russian gas,  it runs through a politically 
volatile  region  i.e.  Iran  and  the  Balkans  and  this  could  potentially  threaten  a  stable  and 
reliable supply of energy for Europe’s growing economy. 
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Figure 5. 

Source: BBC 
     

The first decade of the 21st century has shown that carefully planned terrorist attacks 
against strategically important financial targets such as the World Trade Centre in New York. 
can  have  a  significant  impact  upon  economic  stability  and  security.  The  US  Government 
estimated that the total cost of the terrorist attacks on New York on 11 September 2001 to 
be  almost  $25  billion  (Wogau,  2004,  p.  103).  As  Andrew  Cottey  points  out,  economic 
instability can lead to social problems which can in turn lead to domestic security problems 
such  as  criminality  (Cottey,  2007,  p.  46).  A  terrorist  attack  within  the  EU  could  have  a 
number of knock on effects including dramatically increasing national government spending 
on defence rather  than on measures  to alleviate social problems such as poverty which  in 
turn  leads to further social  issues.  It could also have the  indirect effect of causing tensions 
between  the  indigenous  population  within member  states  and minority  groups  such  as 
Arabs who could  in  turn  then be driven  towards  religious  fundamentalism and extremism 
(Wogyu, 2004, p. 104). 
 
 

CONCLUSION 

  While  the  focus  of  this  essay  has  primarily  been  on  the  challenges  faced  by  the 
European Union  in  its attempt to secure  itself from threats both domestic and foreign,  it  is 
also important to consider the consequences of the security measures adopted on the rights 
and  freedoms  of  ordinary  citizens who  have  no  direct  impact  on  the  formulation  of  said 
measures and little or no opportunity to scrutinise them. Helene Sjursen argues that: “it is a 
truism that if ‘security’ is placed above everything else, fundamental principles of democracy 
and respect for human rights can easily be jeopardized…What matters is the basis on which 
security policy  is developed  and  the purposes  that  security policies  are  supposed  to  fulfil 
both domestically and internationally” (Heywood, Rhodes, 2002, p. 69). 
  Francois  Heisbourg,  chairman  of  the  European  Security  Forum  also  poses  the 
question of how  the European Union  can  avoid  creating a new  generation of  terrorists  if 
their grievances (if any) are simply ignored and they are treated as criminals (Allin, Emerson, 
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2005, s 41). It has been argued that some of the internal security problems discussed in this 
essay such as  terrorism and organised crime may be simply unavoidable  in  the short  term 
despite new and innovative methods that may be developed to contain them (Cottey, 2007, 
p. 220). Also in the area of internal or domestic security lies the problem that many member 
states  would  view  control  over  these matters  as  a  cornerstone  of  sovereignty  and  are 
reluctant  for either political or nationalistic  reasons  to  surrender control over  these areas 
Craword, 2002, p. 88). New and unpredictable challenges are appearing too on the horizon 
in the realm of external security with the proliferation of weapons of mass destruction by so 
called ‘rogue’ states such as Iran or North Korea (Cini, 2007, p. 249). 
  It has even been suggested that political or economic issues may sometimes become 
‘securitized’  in  order  to  guarantee  the  success  of  a  particular  policy  such  as  a  politically 
conscious  government  associating  immigration  with  criminality  in  order  to  reduce  the 
numbers entering their country thereby keeping jobs for their own citizens (Heywood, 2002, 
p. 70).  
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APPLICATION OF AGENT BASED MODEL IN SECURITY SECTOR 
REFORM IN AFGHANISTAN 

Jozef ULIAN 
 

Abstract  
Agent‐based model  is a proposal  for security practitioners as well as a  tool  for capacity building which could 
give more responsibility to Afghans for their own affairs just after the nine‐year war with Taliban. The proposed 
model follows a concept of counter‐insurgency in framework of security sector reform. It comes out of cognition 
that  the  application  is  about  understanding  how  realistically  planners  analyze  the  changing  of  security 
environment.  The  analysis  highlighted  tangible  and  observable way  to  assess  security  environment  by  local 
(Afghan)  security  sector  institutions.  Such  adaptive  model  provides  architecture  which  allows  facilitating 
Karzai`s  Afghan  Government  with  wide  range  of  operational  agent  networks.  The model  explicates  some 
political  (tribal),  and  social  aspects  of  the  non‐combatant  populace  and  hinge  on  the  competence  of  local 
security forces when reconciliation starts. The security sector management may use uncertainty absorption  in 
advance to avoid turmoil once the NATO‐led forces withdraw the country.  

Key  words:  security  sector  reform,  adaptive  agent‐based  model,  process  control,  uncertainty  absorption, 
responsibility for the security, reconciliation.   

 

1 INTRODUCTION 

The  Islamic Republic of Afghanistan  (“Afghanistan”) became a subject of  interest of 
Western  communities  and  international  organizations  (hereinafter  “Coalition”).  Since  the 
2002,  the Coalition has assisted  the  country,  situated  in  the historical,  social,  cultural and 
religious context of South Asia, to recover of those past wars and recent conflicts. A form of 
a third‐party  intervention has been  implemented with respect of  its cultural differences of 
Afghanistan during those nine years. However, political turmoil, economic stagnation, social 
fragmentation and ecological decay are simply characteristic for the country now‐a‐days.156. 
Security  is  the  urgent  task  for  new‐elected  country  leader.  Otherwise,  the  Taliban may 
undermine both  the Government and Coalitions effort  for establishing of rule of  law.   The 
country must  apply  reform  of  the  administration  and  specifically  security  sector157.  The 
concept  of  counter‐insurrection  (COIN)  is  correct,  but  tactics  is  not  very  effective  in 
Afghanistan.  Based  on  research  in  Africa,  the  international  community  and  the  Afghan 
authorities  have  to  create  such  structures  and  mechanisms  to  manage  effectively  local 
government structures (Samson, 2006, p.42). The proposal for an agent‐based model (ABM) 
is to design both  institutional dimension and technical complexity of the  local government 
structures within overall administration reform in the new security environment158. Graft is a 
way of  life  in Afghanistan and needs to be tolerated to the degree that allows Coalition to 
work with local leaders. Application of the ABM comes out of the condition: the cultural and 
behavioral  changes must be done by  the Afghans  themselves  in  security  sector  reform  in 
their solution space.  

                                                            
156 Global media comments on Mr. Obama` s visit to Afghanistan on the 28th March 2010. 
157  The positive experiences of security sector reforms in the 1990s in Eastern and Central Europe where a security sector 
was unable to provide security under democratic principles, specifically in Western Balkans. 
158   On  the 20  July, 2010, President Karzai announced  that  the Afghans want responsibility  for  the country` s security by 
2014. 
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2 SECURITY SECTOR REFORM 

The term “security sector reform” (SSR)  is a new field which has been brought from 
real  life during  the 90‐ties. The Organization  for Economic Cooperation  and Development 
(OECD)159 defined  term much  later  than  it had been used  in  the UN  field missions. So,  the 
OECD recognizes SSR as  including: core security actors; security management and oversight 
bodies;  justice  and  law  enforcement  institutions;  and  non‐statutory  security  forces.  The 
European Commission (EC) sets out principles for the European Community’s engagement in 
SSR. The new  instruments for external assistance, which are all relevant to EC SSR support, 
will enable the Community to increase its support still further (EC, 2006). The UN describes 
SSR  as  a  process  of  assessment,  review  and  implementation  as  well  as monitoring  and 
evaluation led by national authorities that has as its goal the enhancement of effective and 
accountable security for the State and its people without discrimination and with full respect 
for human rights and  the rule of  law  (Report of  the UN Sec‐Gen, 2008, p.6). Such attitude 
allows the coherence of SSR with modeling of agents at tactical level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  Necessity for Balancing of SSR in all pillars of the State 

 

According  to  the OECD,  the UN  and  the  EU,  SSR  is  fundamental  for building  a  state.  SSR 
generally operates  in a manner consistent with democratic norms and  sound principles of 
good governance in all pillars of the state.  In practical internal and external policy, it is highly 
desirable  and  recommended  to  balance  the  SSR  in  all  pillars  of  the model,  see  Figure  1. 
Without  the  balance  is  not  possible  to  create  an  effective,  accountable  and  civilian‐
controlled state160. The Afghan SSR  is a cluster of policies and programs to  improve safety, 
security,  and  justice  in  the  society.  The  urgent  objective  is  to  promote  an  effective  and 
legitimate public service that is transparent, accountable to civilian authority, and responsive 

                                                            
159  OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice. Paris, 2007, p.23 
160 The story of successful Central and Eastern European countries, including my own country, might be a challenge for the 
people of Afghanistan wishing to leave in peace and prosperity in close future.  
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to the needs of the public. Adaptation of SSR includes not only organizational measures, but 
also logistics. Transformation of capabilities in intellectual area means a change of analytical 
tools,  state‐of‐the  art  techniques,  tactics  and  logistics.  Afghan  SSR  could  be  seen  as  a 
process, which goes  through multi dimensional  space and  time. Security environment has 
always  a  huge  meaning  to  balance  SSR  in  all  pillars.  Therefore,  all  relevant  aspects 
(geometric, time, social, and natural) of environment are to be  involved and considered by 
holistic way: balance of security and judicial systems between Afghan society (tribes) and the 
state (Figure 1).  

3 SECURITY ENVIRONMENT 

The 40th  Soviet Combined Arms Army  (CAA)  left Afghanistan  in 1989. Even, during 
ten‐year war, the CAA had changed four (4) times structures to improve its effectiveness, but 
without positive results. The Kremlin strategy and the CAA`s tactics were based on the WWII 
lessons at the European theater. There were reasons of the CAA failure in Afghanistan. The 
Gorbatchov`s Perestroika had definitely brought a new dimension  in perception of war  in 
Kremlin. We  herd  as  a  Soviet  general was  saying:  „The  Soviet  troops were unable  to win 
Afghan civil war.  It was impossible to win a civil war by only military means161 “. The failure 
of the Soviets has brought a winner at the other ‐ Afghan side162. Propaganda has been the 
strongest weapon during the 20 years. The Taliban’s information campaign followed on the 
past  performance:  individuals  against  the  Soviet  occupation  became  heroes. Methods  of 
such  campaign  are  designed  for  semi‐literate  audience  in  national  language  (Pashto). 
Therefore since 2002,  it has not been possible to hit the Taliban’s Centre of Gravity (CoG). 
Also,  the Taliban exploits against Karzai government corruption. A  recent poll  found more 
than 60 percent wanted the Taliban, and its leader, Mullah Omar, to join the government.163 
After nine‐year war with Taliban, Afghans recently conclude: the  insurgency cannot be won 
militarily;  only  through  political  negotiation  and  the  improvement  of  the  lives  of  average 
Afghans can  the country be stabilized.   Now, we are again  to start with SSR, but  the most 
imposing obstacle is the adverse security environment. 

  While Kabul has  seen  a decline  in  the number of  security  incidents  in  last  years – 
whether criminal  in nature, such as terrorist attacks, and roadside bombings – this pattern 
has not been  replicated outside  the capital where  insecurity  remains acute. Despite of an 
infusion  of  resources  and  acceleration  of  programming  since  2002,  Afghanistan’s  SSR 
process  is  still  week.  Perhaps  the  most  disturbing  current  trend  in  Afghanistan  is  the 
geographical  expansion  of  the  insurgency. While  the  south  and  east  of  the  country,  the 
heartland of the Taliban, continues to be a hotbed of insurgent activity, violence is gradually 
spreading  to  heretofore  stable  areas.  Some  districts  are  completely  beyond  government 
control and even areas deemed stable by  international security  forces  remain off‐limits  to 
civilian  actors due  to  security  concerns.  So,  the  trust between non‐combatant population 
and  the  Government must  be  established  across  the  country.  Insufficient  resources  also 
hamper  programming  in  some  areas  of  SSR,  notably  the  judicial  sector which  has  been 
chronically  underfunded.  The  judicial  institutions  continue  to  lack  vital  equipment, 
infrastructure, and qualified personnel, the system as a whole remains dysfunctional. Due to 

                                                            
161 Lieutenant‐General Gromov, Commander in Chief the 40th CAA in Afghanistan, at a briefing in Czech Republic in 1989.   
162 To understand the nature of security environment, we have to return to the history of Soviet invasion in 1979 ‐1989. 
 
163 An international donor’s conference in Kabul on the 20th July, 2010 
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the complexity of security environment, we must separate political sensitivity and technical 
complexity to move towards the ABM. 

4 TECHNICAL DIMENSION OF THE SSR  

The SSR  is  reflective of  the country’s society values and political system as well. As 
the process is determining the solution ‐ to win a peace – is purely political one. As we have 
mentioned before,  the COIN  is  feasible, accessible and suitable concept. Therefore, we do 
not have to pay much attention on political dimension of the SSR. 

  Tribal society has a unique set o rules that must be understood to engage effectively. 
Information  is  always  dependent  on  accessibility  and  credibility.  That  is way;  the  Taliban 
social engagement  is more  influential because  it  is based on establishing personally  trust. 
Elders  in  the  society  influence  families  and  friends,  mullahs  do  influence  masses  thru 
mosques. Merchants do  influence consumers  thru markets. Mass media communication  is 
limited  effectiveness  due  to  illiterate  audience.  However,  there  is  extremely  important 
processing of  information on  threats  (risks) and  their  interpretation  in  the  solution  space. 
That’s  why  decision  makers  must  think  realistically  in  a  micro  environment  which  has 
changed  itself  and  will  have  been  changing.  Technically,  the  SSR  is  a  complex  of 
multidisciplinary processes which could be bound with our  solution  ‐ ABM. Afghan agents 
and relations among them will create a structure of the ABM. Agents may incite incidents or 
planned  incidents  by  looking  ahead  what  action  would  advantage  them.  Agents  choose 
course of actions (COAs) according to a coherent picture on the spot. They may reinterpret 
events in present beliefs. 

5 ADAPTIVE ABM  

The  Afghan  security  sector  and  NATO‐led  coalition  in  Afghanistan  are  a  complex 
system  which  requires  an  adjustable model.  Their  coherence  with  the  task  is  based  on 
historical event and in an ongoing story. The architecture of Afghan agents could facilitate a 
control of process with wide range of operational agent’s networks. It consists of a number 
of autonomous and mission – orientated objects – agents in an environment. Architecture of 
agent  network  consists  of  certain  number  of  rows  and  social  groups  are  columns.  Such 
developed adaptive ABM might be dynamic, flexible and realistic. Perhaps the best we can 
do is to describe our intent—what is this thing called an agent suppose to represent?—and 
what we actually do—how is an agent instantiated? In almost all models of organizations, an 
agent  represents  a  flesh‐and‐blood  human  (Chang,  Harrington,  2006,  p.  1372).  Being 
purposeful may mean  adjusting  behavior  to  improve  some measure  of well‐being;  being 
autonomous may mean choosing actions even  if they are  in conflict with an organizational 
goal;  being  adaptive may mean modifying  behavior  in  response  to  past  experiences.  The 
approach to modeling agents takes preferences and beliefs. Typically, an agent  is endowed 
with a utility  function and, given beliefs over  that which  is unknown  to  the agent, acts  to 
maximize expected utility or, in an intertemporal setting, the expectation of the discounted 
sum of utility. So, utility  is based on a coherence of the SSR and the ABM when divided to: 
(a)  create  an organization of  agents  to be better  targeted  and  than,  (b)  set up  a process 
control. 
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a) An Organization of Agents  
We propose to put Afghan agents at all social group’s levels. These agents increase the 

effectiveness; they are managed by objective at e.g. Major Crimes Task Force (MCTF) 
structure, which is a collaborative initiative of the Afghan Ministry of Interior and National 
Directorate of Security (NDS). Planners generally concentrate themselves on development of 
COAs, and after that, on selection of the most feasible one. 

b) Process Control  

We consider basic functions of an agent in operations – detect (to obtain information 
about threats/risks), process (to manage information for decision‐making) and neutralize (to 
implement the decision and eliminate a threat) ‐ (D‐P‐N).  

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Figure 2. System approach of uncertainty absorption to process control 

 

Proposed  adaptive  ABM  stresses  on  in  its  the  dynamics.  Nevertheless,  to  diminish 
complexity of the process, divide the D‐P‐N into to two parts: first ‐ to detect and to process, 
and second ‐ to neutralize164. Logic of the proposal is within What‐If Analysis of the first part 
of D‐P‐N. Then,  let have a  look at Figure 2 on  the  first part  (Detect + Process) of a D‐P‐N 
circle. The agents with networked computers are spatially explicit; their  location is relevant 
to an incident or possible threat to security. Agents 1 up to agent m will use what‐If analysis 
while  assessing  data  versus  theory  at  the  individual  level,  see  Figure  2.  Information  is 
processing  through  individual,  group,  and  system  levels  to  probability  of  instability  or 
vulnerability  index165. Agent’s  information of  system  level  is  adjacent  to  real  threat  to be 
neutralizing (next stage of the process)  in operation. Figure 2  is to continue, as mentioned 
before, to the second part of DPN that is N‐Neutralize. 

Now, we should return to the individual level again. Let suppose m – agents of A1 who 
are the set of sources of information M. There is a set of possible threats (risks) N, and a set 

                                                            
164 The second part of DPN – to neutralize – is excluded in the paper. 
165 A conversion of stability stages to subjective probability while processing agent’s information on stability threats is 
described in our previous works. 
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of possible stability measures  (stages) R.  It assumes  itself, that entire sets are definite and 
with discrete distribution of probabilities. We can mark them as: 

  M = {a1, a2... am} – set of Afghan agents,  

  N = {b1, b2... bn} – a set of possible threats (risks), 

   R = {c1, c2... ar} – a set of instability levels/vulnerability index. 

  Let  further consider a set of possible scenarios S. Then, number of elements of the 
set will create a scale of possible templates S = MxNxR. We can prescribe such template by a 
form of R matrix of  a  type MxN. A  technique  is  to be  simplified: we will  analyze  agent’s 
information from individual level and/or separately, to analyze possible response measures. 
As  criterion  of  reasons  of  instability we  can  choose  probability  of  its  creation  based  on 
possible risks identified by agents.  We can mark such criterion by the formula:  

(1)          fj (p i,j) = pi,j . zi ,        for j = 1, ... , N 

    Where, pi,j– probability of instability identified by agent and as consequence of its 
reason j, 

        zi ‐  reliability (weight) of source of information i. 

  In  such  conditions  of  decision‐making,  usually,  it  is  not  possible  to  determine 
objective values of probability p  i,j, due  to  the  fact, we do not posses  reliable statistics or 
data.  For  probabilities  rating  of  simple  situation,  we  can  use  subjective  probabilities.  A 
numerical expression of subjective probabilities could be specified on a basis of data simple 
agents.  To  convert  verbal  (qualitative)  expressions  to numerical ones,  they use  variety of 
tables. Conversion of verbal expressions to numerical values  is  in matrix type MxN. We can 
determine  reliability  (weight) of  source of  information of simple agents zi based on group 
assumptions by one of methods of pair comparison or by approximately methods. We can 
determine  criteria  by  either  exact  or  approximate  methods.  Exact  method  covers  a 
procedure by Saaty, based on a matrix of pair comparisons and on a result of so called own 
vector of matrix of relative significance. We solve an aggregate of n equations of m variables. 
Proposed solution  is advantageous due to the  fact, there are many computer programmes 
which  significantly  simplifies determination of weight coefficient. Results could be worked 
out by projects CYBERWAR XXI, SEAS, SASO, AMIGO, etc. To determine a weight coefficient, 
it is necessary to set up a condition by the formula: 

 
 (2) 

Probability of creation of  instability on a basis of  reason  j could be  found by  solving 
formula  (1)  for  fj(pi,j). We  get  such  sequence  f1,  ...,  fn. As we  suppose  that  all  risks  are 
equally meaningful, then we can values of fi to file up decreasingly, of the top value to the 
least one, by the other words, from the highest risk/threat to the  less one. Usually we can 
not  use  such  assumption,  and  just  opposite  way  we  have  to  suppose  that  risks  are  of 
different significance (weight). After that, a value of criterion is determined by a formula: 
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(3)                            Fj = fj . vj  

Where: vj – weight coefficient of risks significance, with condition: 

 

(4) 

To judge a stability of a stage or system we can use an aspiration level method. Based 
on  some experts assessment, we  can determine a  certain  level of acceptable  risk, aspires 
level.  If  some of  values  Fj overstep  the  level,  it means  stability of  the  system  is  seriously 
threatened and it is necessary to take measures to fix the stage.  

 

6 CONDITIONALITY OF ABM IN THE SSR 

The USA took some unique lessons of the SSR from Vietnam and the French did some 
experience  in Algeria  (Duczynski`s  research). For Afghanistan,  it  is more  important  the UN 
Transitional Administration  in Eastern Slavonija  lessons of SSR when  reconciliation process 
starts. The UNTAES was  the  successful  story of  SSR  in Croatia. The UN Administrator was 
able to provide the mechanisms by which the population  in the region could be peacefully 
reintegrated with minority  and  social  rights  guaranteed.  This  helped  foster  reconciliation 
that led to peace and security in a post‐conflict period166.  

We cannot help the Afghans succeed by bringing a single set of western solutions that 
we  find  are  right  for  us,  because  the western  solutions  are  not  necessarily  right  for  the 
Afghan people in this complex environment. We have to better understand and respond to 
the complexities of SSR where we are helping the Afghans succeed. The ABM will only work 
properly within the SSR filled by the Afghans. So, the above proposed ABM is the way and a 
basic condition to do so. 

  Necessary condition to lift effectiveness of Afghan security forces after July 2011, the 
Government should decisively pull the effort not only in the terms judicial system due to the 
fact that SSR has sense only  if  implemented  in both systems and must be balanced  in all 3 
pillars of the state. We must remember, hostile security environment  in Afghanistan space 
could  be  worsen  by  reintegration  of  30 000  of  ex‐combatants.  The  process  must  be 
controlled by the Afghan government not by Taliban  in the solution space. Even, graft  is a 
way of life and needs to be tolerated to the degree that allows working with local leaders. 

7 CONCLUSION 
The  approach  found  out  that  degree  and/or  similar  conclusion  in  terms  of  its 

application as an author of paper „Application of Principal‐Agent Theory to Security Sector 
Reform” did. The analysis highlighted tangible and observable ways to assess the relations of 
security sector institutions (Cohen, 2009, p.15).  

Added  value  of  the  ABM  is  the  native  multi‐agent  system  to  process  useful 
information on threat/risk parallel to the process of SSR. Conversion of verbal  (qualitative) 
expressions to quantities  is so  important, that we recommend developing methodology for 
all organizations of the SSR. It is expected the model and correct interpretation of results will 

                                                            
166 In 1996, no one had spoken about the SSR and ABM, even we had implemented it.  
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improve realism of decisions. It is necessary to emphasize; ABM is the tool for practitioners 
of security  in Afghanistan within the SSR. Of course, to become a tool for practitioners, the 
ABM  is  a  subject  of  its  further  development.  It  might  be  connected  with  some  other 
practitioners of SSR. Therefore, the coherence of SSR and ABM is within both an organization 
of agents and its process control. Their coherence is based on historical event and in ongoing 
story. Last but not  least;  the ABM  is a  subject of  its  further development  for  the capacity 
building. However,  the  Coalition  and Mr.  Karzai`  s Government  are  lack  of  time  to meet 
some expectations of his nation, indeed. 
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VOJENSKÝ SEKTOR BEZPEČNOSTI V PODMIENKACH 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Jaroslav UŠIAK, Pavel NEČAS, Vladimír DOLINEC 

 

Resumé 
Traditional  security  agenda  developed  particularly  during  the  Cold War  focused mainly  on  security  issues 
concerning war and peace, the opposition of two antagonistic military blocs and somewhat balance that was 
needed to prevent world conflict. Agenda military security began to change in the 80 the last century. Nineties 
20th century except change agenda that  is more specific shifted  from military‐security  issues  for non‐military 
aspects of security. Slovak Republic in accordance with that his agenda of military security sector also draws on 
two components ‐ the first is determined by the Constitution and legislation, and the second participation of the 
Slovak Republic on respect for international treaties and agreements. 

 

ÚVOD 

  Koniec  studenej  vojny  priniesol  zmenu  vnímania  bezpečnosti  a bezpečnostných 
hrozieb.  Predtým  sa  bezpečnosť  chápala  v kontexte  vojensko‐politického  chápania 
bezpečnosti.  Za  hrozbu  sa  považovalo  hlavne  ohrozenie  suverenity  štátu,  jeho  teritória 
a obyvateľstva a všetko, čo bolo spojené s armádou, a to aj vtedy, ak tomu tak nebolo. Až B. 
Buzan, O. Waever a J. de Wilde – predstavitelia sociálnych konštruktivistov v 90. rokoch 20. 
storočia  priniesli  do  bezpečnostných  štúdií  koncept  sektorovej  bezpečnosti  známy  ako 
Kodanská  škola  (Copenhagen  school  ‐  COPRI167).  Kodanská  škola  priniesla  ako  jeden  z 
výstupov  svojej  práce  nový  koncept  bezpečnosti,  ktorý  sa  týkal  rozdelenia  na  sektorovú 
bezpečnosť,  t.  j.  sektorový prístup  v bezpečnostných  štúdiách. Do  konca  studenej  vojny  si 
oblasť  bezpečnostných  štúdií  vystačila  s dichotomickým  delením,  kde  bezpečnosť  poznala 
základné  pojmy  ako  „vojna“  a „nevojenský  konflikt“  (nevojenská  hrozba).  (Vlček,  2003) 
Všetky nevojenské aspekty bezpečnosti boli odsúvané mimo pozornosť agendy, na perifériu 
záujmu.  Práve  Kodanská  škola  v medzinárodných  vzťahoch  v zmysle  paradigmy  sociálneho 
konštruktivizmu  ako  nóvum  priniesla  proces  sekuritizácie  a tiež  prisúdila  existenciálny 
charakter práve nevojenským hrozbám. (Bližšie pozri: Lasicová, 2006, s. 90‐91) 

Kodanská  škola  hovorí  o účelnosti  vymedzenia  hrozieb  práve  prostredníctvom 
rozdelenia bezpečnosti do  jednotlivých  sektorov – vojenského, politického, ekonomického, 
societálneho  a environmentálneho.  V každom  sektore  poukazuje  na  referenčné  objekty, 
ktoré,  ak  sú  existenčne  ohrozené, môžu  si  legitímne  prostredníctvom  svojich  zástupcov 
nárokovať  právo  na  prežitie.  Tiež  vymedzuje majoritné  existenčné  hrozby.  Ak majoritné 
existenčné hrozby ohrozia referenčné objekty, majú aktéri sekuritizácie schopnosť zomknúť 
sa  a spoločne  postupovať  proti  jednému  nepriateľovi.  Bezpečnosť  sa  stala  sociálnou 
a intersubjektívnou konštrukciou, čo predstavuje schopnosť aktéra presvedčiť, že daná téma 
je natoľko naliehavá,  že  si vyžaduje neodkladné  riešenie, pričom môže dôjsť k prekročeniu 
pravidiel  platných  pre  riešenie  iných  sporov  –  sekuritizácia,  sekuritizačná  teória.  Tá  bola 

                                                            
167 COPRI – Výskumný  inštitút pre mier a konflikt založený v roku 1985, kde  jedným z výskumných projektov bol projekt z 
názvom Nevojenské aspekty európskej bezpečnosti, z ktorého vzišla Sektorová bezpečnosť.  
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neskôr rozpracovaná ďalšími autormi, najmä R. Taureckom168, R. Emmersom, a inými, ktorí 
sa  pokúsili  spojiť myšlienky  predstaviteľov  sociálnych  konštruktivistov  a neorealistov. Obe 
paradigmy sa zhodujú, že „bezpečnosť, ako žiadny  iný koncept vo svetovej politike, má silu 
vysunúť  najskôr  zanedbávanú  tému  na  vrchol  politickej  agendy,  kde  táto  môže  byť 
prejednávaná rýchlo, bez ohľadu na demokratické pravidlá a regulácie.“ (Taureck, 2005, s. 9) 
Tento proces sa nazýva mobilizujúca sila, ktorú Kodanská škola prisudzuje práve bezpečnosti.  
 

VOJENSKÝ SEKTOR BEZPEČNOSTI 

Tradičná  bezpečnostná  agenda  rozvíjaná  najmä  v priebehu  studenej  vojny  sa 
zameriavala najmä na bezpečnostné otázky týkajúce sa vojny a mieru, vojenského súperenia 
dvoch antagonistických blokov a istej miery  rovnováhy, ktorá bola nutná, aby  sa  zabránilo 
svetovému  konfliktu.  Táto  agenda  bola  do  určitej miery  v rozpore  s ideologickými  prúdmi 
oboch  blokov.  Aj  liberalizmus  na  západe,  aj  komunizmus  na  východe  prezentovali  ako 
základnú požiadavku spolunažívania mier a kooperáciu, prípadne rovnováhu vo vzájomných 
vzťahoch.  Dosahovať  sa  však  mali  zvyšovaním  zbrojenia,  zastrašovaním,  militarizáciu 
vzťahov,  teda  vojenskými prostriedkami. Preto  zaznamenávali  rozvoj bezpečnostné  teórie, 
ktoré  boli  budované  v rámci  bezpečnostných  štúdií,  strategických  štúdií  a radikálnych 
bezpečnostných  štúdií.  Implikovali  otázky,  ktoré  riešili  možné  vojenské,  obranné  ale  aj 
útočné prvky bezpečnosti.  

Agenda  vojenskej  bezpečnosti  sa  začala meniť  v 80.  rokoch minulého  storočia.  Za 
určité medzníky v jej vývoji možno označiť KBSE v Helsinkách v roku 1975, mierové rokovania 
ukončujúce  veľké  krízy  a konflikty  (Vietnamská  vojna,  vojna  v Afganistane),  transformácia 
bezpečnostných  organizácií  (NATO  po  rímskom  summite  v roku  1991,  keď  sa  začala 
pripravovať  nová  strategická  koncepcia).  Dôležité  bolo  aj  posilnenie  inštitútov  európskej 
bezpečnosti  prostredníctvom  nevojenských  nástrojov,  akými  bola  Spoločná  zahraničná 
bezpečnostná  politika  prijatá  v Maastrichtskej  zmluve,  ale  pripravovaná  už  desaťročie 
predtým,  ako  aj  transformácia  KBSE  na  OBSE  v roku  1995,  posilňujúca  najmä  kontrolné 
mechanizmy  v rámci  bezpečnosti  (dodržiavanie  medzinárodných  zmlúv  o odzbrojení, 
ľudských práv a pod.).  

Deväťdesiate  roky  20.  storočia  okrem  zmeny  agendy,  ktorá  sa  viac  posunula  od 
konkrétnych  vojensko‐bezpečnostných  problémov  k nevojenským  aspektom  bezpečnosti, 
znamenali  aj  dodnes  nespracovaný  precedens  –  väčšina  európskych  štátov  sa  už  nemusí 
zaoberať  existenčnými  hrozbami  vyplývajúcimi  z možného  svetového  konfliktu  s použitím 
zbraní  hromadného  ničenia.  Vlastne  táto  možnosť  nehrozí  ani  iným  kontinentom. 
Z globálneho  hľadiska  sa  teda  z  vojenskej  agendy  vytratilo  riziko  globálneho  konfliktu 
existenčného  charakteru  a ohrozenie  konfliktom  nadobúda  iný  charakter. Do  popredia  sa 
dostávajú  regionálne,  subregionálne,  lokálne  a translokálne  disparity  a z nich  vyplývajúce 
rôzne druhy konfliktov. (Isturiz, 2005, s. 76) 

Nové poznatky o konfliktoch tohto druhu sa týkajú najmä: 

1. rozšírenia agendy vojenskej bezpečnosti naprieč sektormi, 
2. narastajúceho objemu vojenských funkcií niektorých štátov, 

                                                            
168  Rita  Taureck  –  autorka  zaoberajúca  sa  Securitization  theory  –  Sekuritizačnou  teóriou,  vo  svojej  práci  „Securitisation 
theory – The Story  so  far: Theoretical  inheritance and what  it means  to be a post‐structural  realist“  sa  zaoberá  tým, akí 
myslitelia ovplyvnili O. Waevera, pri svojej práci a rozoberá sekuritizačnú teóriu. 
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3. sekuritizácie  takej  problematiky,  ktorá  v minulosti  nepatrila  do  oblasti  vojenskej 
bezpečnosti. 

       Mení  sa  aj  postavenie  štátov  z hľadiska  bezpečnosti.  Chápanie  bezpečného 
a suverénneho štátu prostredníctvom vojenskej sily pretrváva len u niektorých štátov. Môže 
mať  rôzne príčiny  (tradícia a prestíž, obavy  z nových hrozieb, postavenie hegemóna a jeho 
udržanie, doktrinálna orientácia, ašpirovanie na  regionálnu mocnosť a i.) Vo väčšine štátov 
však tento model – bezpečnosť rovná sa vojenská sila – dnes nefunguje, aj preto, že štát ako 
jednotka  už  nemusí  byť  jediným  reprezentantom  sily.  Dôvody  môžu  byť  opäť  rôzne  ‐ 
integračne  aktivity  do  vojenských  a ekonomických  štruktúr,  ale  aj  posilnenie  priestoru  vo 
vnútri štátu, ktorý si nárokuje na  integritu a nezávislosť (posilnenie úlohy národností, etník, 
klanov,  rodov,  náboženských  a kultúrnych  skupín)  a ich  predstava  ako  sa  majú  riešiť 
bezpečnostné  otázky.  Tu  už  vojenská  sila  nemôže  byť  riešením  (ak  nepočítame  krajné 
konfliktné polohy na západnom Balkáne, Zakaukazsku, Blízkom východe a i.).  

Bezpečnostné otázky  sa musia  riešiť  a aj  sa  riešia  ako otázky  identity, do  ktorej  sa 
dostávajú  vzťahy  s inými  sektormi  bezpečnosti.  Klasický  národný  štát  je  zraniteľný  aj  zo 
strany  vnútornej  opozície.  Uzatváranie  rôznych  separatistických  a unionistických  hnutí, 
cieľom  ktorých  je  zmeniť  charakter  štátu  však  nemôže  byť  eliminovaný  vojenskou  silu. 
V demokratickom štáte sa môžu na odstavení týchto síl podieľať bezpečnostné zložky, ale nie 
vojenská sila v podobe armády a spôsobom občianskej vojny. Tradičná vojenská agenda má 
teda v súčasnosti tieto črty:  

1. ak sa týka štátov, referenčnými objektmi sú tie štáty, ktoré sa z hľadiska vonkajšieho 
prostredia môžu cítiť ohrozené (pohraničným alebo v susednom štáte prebiehajúcim 
konfliktom,  energetickou  nedostatočnosťou,  nedostatkom  potravín,  terorizmom, 
pôsobením  štruktúr  z darebáckych  štátov  a ďalšími  z globalizácie  vyplývajúcimi 
hrozbami a rizikami). 

2. ak  sa  týka  princípov,  referenčným  objektom  môžu  byť  princípy  rovnováhy  síl, 
medzinárodné  spoločenstvo  a princípy  medzinárodného  práva,  nešírenie  určitých 
druhov zbraní, najmä zbraní hromadného ničenia, ale aj obecnejšie princípy, akými sú 
suverenita  a rovnosť  štátov,  ľudské  práva,  kolektívna  a kooperatívna  bezpečnosť, 
medzinárodná ekonomická stabilita, náboženská sloboda a právo na sebaurčenie. (Z 
tohto hľadiska  je pozoruhodný príklad OSN, ale aj EÚ a NATO, ktoré sa vďaka tomu, 
že uskutočňujú mierové operácie, samé dostávajú do pozície referenčné objektu). 

 

VOJENSKÝ SEKTOR V SR A LEGISLATÍVA 

Slovenská  republika  v súlade  s uvedeným  svoju  agendu  vojenského  sektoru 
bezpečnosti koncipuje tiež na dvoch zložkách – bezpečnosti štátu a bezpečnosti princípov.  
       Bezpečnosť  štátu  je  určovaná  členstvom  v OSN,  NATO,  EÚ  a OBSE.  Vojenská 
bezpečnosť  Slovenskej  republiky  je  integrálnou  súčasťou  systému  NATO  a v súlade 
s konceptom  SZBP  (EBOP).  To  sa  prenáša  do  národného  záujmu  štátu,  do  koncepcie 
zahraničnej  a bezpečnostnej  politiky  štátu  vyjadrenej  v Bezpečnostnej  stratégii  Slovenskej 
republiky.  Jej  hlavné  úlohy  vojenského  charakteru  sú  definované  na  základe  dodržiavania 
demokratických pravidiel a pravidiel medzinárodného práva. Prvé sú v Slovenskej republike 
určované  ústavou  a legislatívou  a druhé  participáciou  Slovenskej  republiky  na  dodržiavaní 
medzinárodných zmlúv a dohôd.  
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BEZPEČNOSTNÁ STRATÉGIA SR 

Slovenská  republika vo svojej Bezpečnostnej stratégii SR  identifikuje  tieto problémy 
a hrozby v jednotlivých odstavcoch nasledovne:  
  Vo  svojom  17  odstavci  považuje  „Najväčšou  hrozbou,  ktorá  by  mala  potenciálne 
najvážnejšie  následky  pre  SR  a jej  spojencov,  je  možnosť  získania  a  použitia  zbraní 
hromadného  ničenia  a niektorých  ich  nosičov  teroristickými  skupinami,  prípadne 
zlyhávajúcimi štátmi.“ (Bezpečnostná stratégia SR, 2005) 
  Podľa odseku 18 „Terorizmus predstavuje pre SR strategickú globálnu hrozbu. 
Terorizmus využíva ideológie podporujúce rasovú, etnickú alebo náboženskú nenávisť, 
násilie a genocídu a snaží sa podkopať základné demokratické hodnoty spoločnosti, akými sú 
jej otvorenosť, sloboda jednotlivca, hodnota ľudského života a tolerancia. Sústreďuje sa na 
útoky proti civilnému obyvateľstvu, ako aj na kritickú infraštruktúru štátu s cieľom spôsobiť 
masové obete, škody, vyvolať strach a pocit ohrozenia. Na rýchle a nezvratné dosiahnutie 
svojich cieľov sa usiluje získať zbrane hromadného ničenia a ich nosiče. Viaceré európske 
krajiny sú teroristami považované za potenciálne ciele a Európa je aj jednou zo základní ich  
pôsobenia.“ (Bezpečnostná stratégia SR, 2005) 
  Strategickou  globálnou  hrozbou  pre  SR  je  podľa  odseku  19  „aj  šírenie  zbraní 
hromadného  ničenia  a ich  nosičov.  Ich  dostupnosť  pre  štáty  a neštátne  činitele,  vďaka 
vedeckému  a  technologickému  pokroku,  mobilite  vedcov,  ilegálnemu  obchodovaniu 
s rádioaktívnym materiálom  a materiálmi  dvojakého  použitia  a  nerešpektovaniu  prijatých 
medzinárodných  noriem,  narastá.  Zároveň  klesajú  zábrany  pre  použitie  týchto  zbraní. 
Závažným  problémom  ostáva  aj  nekontrolované  šírenie  konvenčných  zbraní  najmä  do 
konfliktných regiónov.“ (Bezpečnostná stratégia SR, 2005) 
  Odsek 25 vraví, že „Aktivity cudzích spravodajských služieb zamerané proti záujmom 
SR, ktoré využívajú  tradičné aj netradičné metódy a nové  technológie so záujmom o všetky 
oblasti  spoločenského  života,  predstavujú  pre  bezpečnosť  SR  stálu  hrozbu.  V súvislosti  so 
vstupom SR do NATO a EÚ  je pravdepodobné zvýšenie aktivít  týchto služieb z krajín, ktoré 
nie sú  členmi euroatlantických  integračných zoskupení.“  (Bezpečnostná stratégia SR, 2005)
  Slovenská  republika vo  svojej Bezpečnostnej  stratégii SR navrhuje  riešenia ako  čeliť 
jednotlivým problémom a hrozbám nasledovne: 
  V 44 odseku „SR odsudzuje všetky  formy terorizmu bez ohľadu na krajinu pôvodu a 
jeho  ideologické,  politické,  etnické  alebo  náboženské  pozadie,  bude  proti  nemu  bojovať 
samostatne  i ako  súčasť medzinárodného  spoločenstva.  SR bude  rozvíjať a implementovať 
legislatívny  a inštitucionálny  rámec  pre  boj  proti  terorizmu  v súlade  s Národným  akčným 
plánom  tak,  aby  sa  zvýšili možnosti  spravodajských  služieb  SR,  špecializovaných  útvarov 
Policajného  zboru  a  orgánov  činných  v trestnom  konaní  pri  predchádzaní,  vyhľadávaní, 
vyšetrovaní  a stíhaní  trestných  činov  terorizmu,  aby  sa  zlepšila  koordinácia  odovzdávania 
informácií  a spolupráca  so  zahraničnými  partnerskými  bezpečnostnými  zložkami,  štátnymi 
orgánmi  a inštitúciami  pri  predchádzaní,  vyhľadávaní  páchateľov,  preverovaní,  vyšetrovaní 
a stíhaní  terorizmu.  SR  bude  vyvíjať  úsilie  na  obmedzenie  prístupu  teroristov  k finančným 
a materiálnym  zdrojom  a  k zbraniam,  najmä  zbraniam  hromadného  ničenia.  Zbrane 
hromadného ničenia v rukách  teroristov predstavujú akútne a vysoké  riziko, na ktoré bude 
SR reagovať primeranými prostriedkami vrátane aktívneho preventívneho odzbrojenia, a to 
aj  za  použitia  vojenskej  sily  v spolupráci  s partnermi  a  spojencami.  SR  zaručí  bezpečnosť 
kritickej infraštruktúry pred teroristickými útokmi.“ (Bezpečnostná stratégia SR, 2005)  
  Odsek 45 hovorí o tom,  že  „SR uplatní aktívnu politiku globálnej kontroly  zbrojenia 
a odzbrojenia zameranú prioritne na boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej  len 
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„ZHN“)  a  ich  nosičov.  Bude  podporovať  efektívnosť,  komplexnosť,  univerzálnosť  a 
overiteľnosť  a aplikovateľnosť  existujúcich  medzinárodných  noriem  v  tejto  oblasti.  Bude 
presadzovať  efektívne  uplatňovanie  sankcií  a  vypracovanie  nových  nástrojov  pre  oblasť 
odzbrojenia  a  nešírenia  ZHN.  Politika  kontroly  zbrojenia  a  odzbrojenia  bude  aj  naďalej 
zameraná aj na oblasť konvenčných  zbraní. Nástrojmi  licenčnej politiky a kontroly exportu 
vojenského  materiálu  a  tovarov  a  technológií  dvojakého  použitia  jadrovej,  chemickej  a 
biologickej  povahy  bude  SR  brániť  ich  zneužitiu  na  neželané  účely.  SR  bude  koordinovať 
svoju  politiku  a  aktivity  v  tejto  oblasti  prostredníctvom  činnosti multilaterálnych  režimov 
kontroly  exportu  a iniciatív  zameraných  na  prevenciu  nelegálneho  získavania  rizikových 
tovarov, materiálov a iných položiek vojenského významu. Vyvinie úsilie a prijme opatrenia, 
v  spolupráci  s  NATO  a EÚ  a inými  medzinárodnými  organizáciami,  na  minimalizáciu 
následkov prípadného použitia ZHN voči občanom SR, ozbrojeným silám nachádzajúcich sa v 
operáciách  v  zahraničí  alebo  voči  našim  spojencom.  Prijme  adekvátne  opatrenia  na 
posilnenie  ochrany  občanov  a  územia  SR  pred  prípadným  použitím  ZHN  a  zapojí  sa  do 
systémov a programov protiraketovej obrany.“ (Bezpečnostná stratégia SR, 2005) 
 
SÚPIS NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZÁKONOV TÝKAJÚCICH SA SEKTORA VOJENSKEJ 
BEZPEČNOSTI  

227/2002 Z.z. – Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu z roku 2002. Má 13. článkov, v ktorých sa upravuje 
činnosť  ústavných  orgánov  a Bezpečnostnej  rady  SR.  Zákon  definuje  vojnu,  vojnový  stav, 
výnimočný  stav  a núdzový  stav  štátu. Určuje  úlohy  štátnej  moci,  ozbrojených  síl  SR 
vypovedanie  vojny  a vojnového  stavu,  výnimočného  stavu  a núdzového  stavu.  Zároveň  sa 
zaoberá  postavením  civilných  osôb  a obmedzeniami,  ktoré  pre  ne  vyplývajú:  zákaz 
používania  motorových  vozidiel,  obmedzenie  používania  vysielacích  a komunikačných 
zariadení,  odovzdanie  zbraní  a streliva  do  povinnej  úschovy,  obmedzenie  práva 
zhromažďovania a iné kolektívne práva, nariaďuje výkon mimoriadnej služby profesionálnym 
vojakom  a iným  profesiám  a najmä  nariaďujú  čiastočnú  alebo  všeobecnú  mobilizáciu 
ozbrojených  síl.  Zákon  nariaďuje  vyhlásenie  vojnového  stavu,  ktorý  sa  vyhlasuje  na  návrh 
prezidenta SR, ak  štátu hrozí vypovedanie vojny alebo napadnutie bez vypovedania vojny. 
Podľa  článku  2  zákona  „Vojnu  vypovie  prezident  na  základe  rozhodnutia  Národnej  rady 
Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada") len za podmienky, že Slovenská republika je 
napadnutá  cudzou mocou,  ktorá  jej  vypovedala  vojnu  alebo  ktorá  bez  vypovedania  vojny 
narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní 
záväzky  vyplývajúce  z  členstva  v  organizácii  vzájomnej  kolektívnej  bezpečnosti  alebo  z 
medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu. Vypovedanie vojny sa vzťahuje 
na celé územie Slovenskej republiky.“ (227/2002 Z.z) 

319/2002  Z.z.  –  Zákon  o obrane  Slovenskej  republiky  z roku  2002.  Zákon  má  8. 
článkov a 37 paragrafov. „Tento zákon upravuje vzťahy na úseku obrany Slovenskej republiky 
(ďalej  len  "obrana  štátu"),  ustanovuje  úlohy  štátnym  orgánom,  obciam,  vyšším  územným 
celkom  a  povinnosti  právnickým  osobám,  fyzickým  osobám  oprávneným  na  podnikanie  a 
fyzickým  osobám  pri  príprave  na  obranu  štátu  a  vymedzuje  zodpovednosť  za  porušenie 
týchto povinností.“ (319/2002 Z.z.) 
  „(1) Obrana  štátu  je  súhrn  opatrení,  ktorými  Slovenská  republika  zachováva mier, 
bezpečnosť,  zvrchovanosť,  územnú  celistvosť  a  nedotknuteľnosť  hraníc  a  plní  záväzky 
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vyplývajúce  z  medzinárodných  zmlúv  o  spoločnej  obrane  proti  napadnutiu  a  z  ďalších 
medzinárodných zmlúv vojenskej povahy. 

(2) Obranu  štátu  tvorí  aj  súhrn opatrení  Slovenskej  republiky na boj  s  terorizmom, 
ktoré v  tejto oblasti vykonávajú  spravodajské služby,  súdy, prokuratúra, ozbrojené zbory a 
ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily"). 

(3) Ak hrozí nebezpečenstvo napadnutia Slovenskej republiky cudzou mocou a určené 
sily a prostriedky Policajného  zboru nepostačujú na  zabezpečenie ochrany  štátnej hranice, 
obranu  štátnej  hranice  na  základe  rozhodnutia  vlády  Slovenskej  republiky  prevezmú 
ozbrojené sily podľa osobitného predpisu.  

 (4) V  čase  vojny  alebo  vojnového  stavu  sa  na  zabezpečenie  riadenia  obrany  štátu 
vytvára hlavné miesto riadenia; hlavné miesto riadenia obrany štátu je určené pre predsedu 
vlády  Slovenskej  republiky,  prezidenta  Slovenskej  republiky,  podpredsedu  Bezpečnostnej 
rady Slovenskej republiky a členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.  

(5) Systém obrany štátu tvorí súhrn prvkov a opatrení štátu, ktorých prostredníctvom 
ministerstvá,  ostatné  ústredné  orgány  štátnej  správy,  súdy,  prokuratúra,  orgány miestnej 
štátnej správy, obce, vyššie územné celky, iné právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie a fyzické osoby vytvárajú predpoklady na zabezpečenie obrany štátu a na plnenie 
záväzkov  vyplývajúcich  z medzinárodných  zmlúv  o  spoločnej  obrane  proti  napadnutiu  a  z 
ďalších medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“ (319/2002 Z.z.) 

V druhej  časti  zákona o úlohách na úseku obrany  štátu  sú definované úlohy NR SR, 
prezidenta  SR,  vlády  SR,  jednotlivých ministerstiev,  krajských  úradov,  obvodných  úradov, 
obcí, vyšších územných celkov a všetkých štruktúr vojenskej správy. 

V tretej  časti  zákon  definuje  práva  a povinnosti  právnických  osôb,  fyzických  osôb 
a osôb  oprávnených  na  podnikanie  (týkajú  sa  pracovnej  povinnosti  v čase  vojny  alebo 
vojnového stavu, povinnosti poskytnúť ubytovanie, poskytnúť vecné prostriedky). 

Štvrtá  časť  zákona  sa  týka podmienok vyvlastňovania vo verejnom  záujme na účely 
obrany štátu. 

Piata časť zákona sa venuje ustanoveniam o obrannom plánovaní štátu. 
Šiesta časť definuje ustanovenia o náhradách (náhrady škody v čase vojny) 
Siedma  časť  rieši  správne  delikty  spojené  s nesplnením  prípravy  a zabezpečením 

podpory obrany štátu. 
387/2002  Z.z.  –  Zákon  o riadení  štátu  v krízových  situáciách  mimo  času  vojny 

a vojnového  stavu  z roku  2002.  Skladá  sa  zo  16  paragrafov  a viacerých  článkov,  ktoré 
definujú najmä základné pojmy: čo to je krízová situáciu mimo času vojny a vojnového stavu 
„krízovou  situáciou  mimo  času  vojny  a  vojnového  stavu  (ďalej  len  "krízová  situácia") 
obdobie,  počas  ktorého  je  bezprostredne  ohrozená  alebo  narušená  bezpečnosť  štátu  a 
ústavné  orgány  môžu  po  splnení  podmienok  ustanovených  v  ústavnom  zákone  alebo 
osobitnom  zákone  1)  na  jej  riešenie  vyhlásiť  výnimočný  stav,  2)  núdzový  stav,  3)  alebo 
mimoriadnu  situáciu, 4)  krízovým  riadením mimo  času  vojny  a  vojnového  stavu  (ďalej  len 
"krízové riadenie") súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané 
na  analýzu  a  vyhodnotenie  bezpečnostných  rizík  a  ohrození,  plánovanie,  prijímanie 
preventívnych  opatrení,  organizovanie,  realizáciu  a  kontrolu  činností  vykonávaných  pri 
príprave  na  krízové  situácie  a  pri  ich  riešení,  krízovým  štábom  výkonný  orgán  orgánu 
krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia 
na  jej  riešenie  a  koordinovať  činnosť  zložiek  v  jeho pôsobnosti  v období  krízovej  situácie, 
civilným núdzovým plánovaním príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti 
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orgánov  verejnej  moci,  vnútorného  poriadku  a  bezpečnosti  štátu  a  civilnej  ochrany 
obyvateľstva v čase krízovej situácie.)“ (387/2002 Z.z.) 

Rieši aké sú orgány krízového riadenia (ministerstvá SR, vláda SR, Národná banka SR, 
Krajské  úrady,  obvodný  úrad,  obec).  Ďalej  rieši  finančné  zabezpečenie  krízových  situácií, 
povinnosti  podnikateľov  a právnických  osôb  v čase  krízy,  uskutočňovanie  civilného 
núdzového plánovanie, informačný systém krízového riadenia a správe delikty. 
 
 
ZÁVER 

Postavenie  štátu  v oblasti  vojenských  právomocí  bude  vždy  prvoradé,  štát  bude  aj 
napriek  súčasným  tendenciám  vždy  na  prvom mieste  v zaistení  bezpečnosti  obyvateľstva, 
územnej  celistvosti,  integrity  a suverenity.  Integračné  tendencie  do  vojensko‐politických 
organizácií  sú  prejavom  najmä  slabých  a stredne  veľkých  štátov,  ktoré,  aby  získali  výhody 
ochrany  a pocitu  väčšej  bezpečnosti,  sa  integrujú  do  týchto  spojenectiev,  i napriek  strate 
určitej nezávislosti v rozhodovaní. Veľké štáty sa budú neustále snažiť o získanie prevahy, aby 
toto podriadenie sa kolektívnemu rozhodovaniu mohli obísť, resp. čo najviac minimalizovať. 
V tomto  zmysle  sa  vojenská  bezpečnosť  bude  vždy  opierať  najmä  vo  veľkých  štátoch 
o mocenský potenciál vlastného štátu, ale aj o vzťah k hlavným mocenským centrám. 
 

LITERATÚRA 

227/2002  Z.z.  –  Ústavný  zákon  o bezpečnosti  štátu  v čase  vojny,  vojnového  stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu NRSR 

319/2002 Z.z. – Zákon o obrane Slovenskej republiky NRSR 

387/2002 Z.z. – Zákon o riadení  štátu  v krízových  situáciách mimo  času  vojny a vojnového 
stavu NRSR 

Bezpečnostná stratégia SR. 2005. Bratislava : NR SR, 2005. 15 s. On‐line: 
http://www.mod.gov.sk/data/files/833.pdf 

ČECH,  Ľ. 2009. Križovatky  tureckej zahraničnej politiky.  In Bezpečnostné  fórum  ‘09, Banská 
Bystrica : FPVaMV UMB, 2009 ISBN 978‐80‐8083‐790‐7, s. 172‐179. 

HUSENICOVÁ,  L.  2009.  Regionálna  bezpečnosť  v  réžii  regionálnych  organizácií  In 
Bezpečnostné fórum ’09. Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2009. ISBN 978‐80‐8083‐790‐7, s. 
163 – 171 

ISTURIZ,  F.: Military  forces  training  for  post‐conflict  peacebuilding  operations.  In:  Security 
sector reform and post‐conflict peacebuilding. UN Press, N.Y. 2005, s. 76. 

LASICOVÁ,  J.  2006.  Bezpečnosť.  Bezpečnostná  agenda  súčasnosti.  Banská  Bystrica  : 
Univerzita Mateja Bela, 2006. 161 s. ISBN 80‐8083‐352‐4.  

NEČAS,  P.,  UŠIAK,  J.  2010.  Nový  prístup  ku  bezpečnosti  štátu  na  začiatku  21.  storočia.  
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2010. 167 s. ISBN 978‐80‐
8040‐401‐7. 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    225 

TAURECK,  R.  2005.  Positive  and  negative  Securitisation  –  Bringing  together  securitisation 
theory  and  normative  Critical  Security  Studies.  France  :  Paper  presented  for  the  COST 
Doctoral Training School at Centre Europeén, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2005, 38 s. 

VLČEK,  D.  2003. Medzinárodné  vzťahy.  Filozofické  teórie  vojny  a mieru.  Banská  Bystrica  : 
FPVaMV UMB, 2003. 212 s. ISBN 80‐8055‐824‐8. 



Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete         

 

    226 

RECENZNÉ POSUDKY 
 

na Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie 

 
 

„Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete“ 
 

Zborník  zaoberá  sa  aktuálnou  problematikou, má  charakter  odbornej monografie, 
spĺňa po obsahovej aj formálnej stránke požiadavky kladené na publikáciu podobného typu.  
Toto dielo bude inšpiratívne nielen pre profesionálov, ktorí sa venujú otázkam gobalizácie, a 
bezpečnosti  komplexného  charackteru,  ale  aj  vysoškolským  študentom,  ktorí  potrebujú 
uvoľniť svoju tvorivú energiu správnym smerom. Autori zborníku ponúkajú nielen návod, ale 
uvádzajú aj veľa praktických príkladov a dávajú nám možnosť nahliadnuť do zákulisia. Všetky 
prednášky  sa  zaoberajú  aktuálnym  a  pálčivým  problémom  bezpečnosti  sveta,  autori 
upozorňujú,  že  nikto  sa  nemôže  cítiť  v bezpečí,  preto  je  potrebné  všesvetové  spojenie 
a opatrenia,  aby zabránili svetovú katastrofu. Výsledky príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie  nadobúdajú  značný  význam,  nie  len  na  národnej  úrovni,  ale  aj  v rámci 
Severoatlantickej  aliancie  a Európskej  únie,  kde  sa    v  súčasnom  globalizovanom  svete 
bezpečnosti a jej problematike venuje čoraz väčšia pozornosť.  

  

Plk. prof. Klára KECSKEMÉTHY SIPOS, PhD. 
Zrínyi Miklós National Defence University, Budapest, Maďarsko 

 

************************************** 

 
Sborník  představuje mimořádně  zajímavý  soubor  příspěvků  na  téma  bezpečnosti  a 

jejích  jednotlivých aspektů v současném světě.  Je pravděpodobné, že ke zdařilému výsledku 
přispělo  i atraktivní místo  konání,  které přilákalo  řadu  osobností  schopných  odvést  vysoce 
profesionální  výkon.  Všechny  příspěvky mají  potřebné  náležitosti  včetně  pramenů.  Až  na 
jedinou  výjimku  se bezprostředně  vztahu  k tématu  konference a názvu  sborníku. Pokrývají 
širokou  problematiku  a  vhodným  způsobem  se  vzájemně  doplňují.  Pro  čtenáře  představu 
komplexní pohled a  zdroj  informací na úrovni dosahující  odborné monografie. Ocenit  lze  i 
mezinárodní  zastoupení  a  kvalitní  složení  vědeckého  výboru.  Na  některé  otázky  mohou 
existovat  odlišné  názory,  než  prezentují  autoři,  to  je  ovšem  přirozené  –  smyslem  mého 
vyjádření není vést polemiku (tohoto pokušení se vzdávám), ale vyjádřit se k odborné úrovni, 
která  je  velmi  dobrá  a  není  příspěvek,  který  by měl  být  z odborného  hlediska  vyloučen  ze 
sborníku. 

 
                                                                        doc. Radim VALENČÍK, CSc. 

        Vysoká škola finanční a správní o. p. s., Praha, ČR 
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Výber témy vedeckej konferencie bol zvolený výsostne aktuálne a tomu zodpovedajú 
aj  kvalitné  a odborne  na  vysokej  úrovni  zaslané  príspevky  do  protokolu  k tvorbe  zborníka. 
Zvlášť pozitívnou je tá skutočnosť, že autormi príspevkov sú aj kapacity zo zahraničia, ktorých 
vedecké štúdie dotvárajú celkový obsah zborníka. 

Po formálnej stránke je zborník spracovaný mimoriadne precízne, s hlbokou znalosťou 
postupov  vo  vedeckej práci. Oprávnene možno hovoriť o prívlastku  „vedecká“  konferencia, 
pretože  jej príprave sa  intenzívne venoval  reprezentatívny vedecký výbor konferencie,  čo  je 
v zborníku  zaznamenané  a vplyv  tohto  výboru  sa  výrazne  premietol  do  celej  štruktúry 
zborníka. Osobitná pozornosť  je upriamená aj na prácu s literatúrou, citačný a poznámkový 
aparát a rešpektovanie autorských práv vôbec. Zborník prináša nielen fundované informácie, 
ale aj prehľad nosnej  literatúry z vybranej problematiky, ktorá umožňuje  čitateľovi ďalej sa 
v danej oblasti vzdelávať a rozvíjať svoje poznatky. 

Po obsahovej  stránke oponenti podrobne preštudovali  každý príspevok,  viedli  k ním 
detailnú rozpravu, ktorá vyústila do konštatovania, že štúdie sú vyvážené, odborne kvalitné, 
vychádzajúce  z vedeckej  práce  každého  autora.  Nejde  o všeobecné  príspevky,  ale  o vecné 
a komplexné štúdie k vybranému problému, ktorému sa príslušný autor dlhodobo venuje. 

Zborník je reprezentatívny, kvalitne spracovaný, schopný osloviť široký okruh čitateľov 
nielen z odbornej, ale aj laickej verejnosti. 

Oponenti  bez  pripomienok    o d  p  o r  ú  č  a j  ú      zborník  z medzinárodnej  vedeckej 
konferencie „Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete“ edične vydať.      
 

doc. JUDr. Dezider BANGO, CSc.   
              doc. JUDr. Mgr. Jana VIKTORYOVÁ, PhD.  

                                                              Akadémia Policajného zboru, Bratislava, SR 

***************************************************************************
*   
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www.termal-podhajska.sk 
 

 

 
Penzión TERMÁL sa nachádza v katastri obce Podhájska, ktorá sa dostáva do povedomia 
našich a zahraničných turistov vďaka geotermálnemu prameňu silne mineralizovanej vody v 
hĺbke 1900 m ( voda má pri ústí teplotu 80° C a výdatnosť 50 litrov za sekundu ), okolo 
ktorého sa na 12 ha rozprestiera areál termálneho kúpaliska. Voda z geotermálneho 
prameňa má blahodárne účinky na celý organizmus. Podrobné štúdie preukázali, že má 
hlbšie a trvalejšie regeneračné efekty ako voda z Mŕtveho mora. Účinky tejto termálnej vody 
využíva k regenerácii celá rada športovcov z rôznych športových odvetví, a preto Vás do 
mikroregiónu TERMÁL  pozývame. 

 
     

Penzión TERMÁL Podhájska 
941 48, Podhájska Za humnami 508 časť Belek 

 
Mobil: 

+421 905 369 138 - rezervácia 
+421 911 369 138 - rezervácia 

+421 903 383 333 
+421 905 450 765 

 
E-mail:   info@termal-podhajska.sk 

 

www.termal-podhajska.sk 
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