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Aspekty bezpe�nosti z poh�adu architektov 
Lucia Benkovi�ová 

 
Abstrakt 

Príspevok na úvod prezentuje základné prí�iny zlo�inného konania a preberá zodpovednos� 

za potenciálne preventívny podiel architektúry a urbanizmu, predovšetkým v rámci 

ovplyv�ovania situácií plánovaných trestných �inov. Nachádza významné paralely, námety až 

východiská na poli sú�asných vedeckých multidisciplinárnych poznatkov kriminológie, 

sociológie, psychológie a architektonického navrhovania. Na�rtáva k�ú�ové úlohy 

projektantov v týchto intenciách. Predstavuje exemplárne relevantné skúsenosti zahrani�nej 

praxe – objas�uje jej najpodstatnejšie východiská a výsledky. V závere zhodnocuje sú�asnú 

pozíciu Slovenska a prezentuje najvä�šie vnímané výzvy vedy i praxe blízkej budúcnosti 

v našich aktuálnych podmienkach, z poh�adu architekta, a sú�asne vyzýva k širšej 

medziodborovej kooperácii. 

K�ú�ové slová: architektúra a urbanizmus, bezpe�nos� a kontrola, kriminalita, zlo�innos�, 

sociálne vedy, životné prostredie, sociálne prostredie, CPTED 

1 ÚVOD – ZÁKLADNÉ PRÍ�INY ZLO�INNOSTI 

„Úspešný boj s kriminalitou si vyžaduje predovšetkým pozna� jej prí�iny, aby sa jej 

predchádzanie mohlo ú�inne realizova�“ prostredníctvom ovplyv�ovania „...podmienok, ktoré 

kriminalite napomáhajú vzniknú� a existova�.“ (Ondicová, Uhrin, 2012, s. 9) Ide o zložitý jav 

podmienený mnohými faktormi. V širšom kontexte je možné argumentova� ve�kými 

štrukturálnymi a politickými zmenami v Európe, ktoré v poslednom dvadsa�ro�í mali vplyv 

predovšetkým na mestskú kriminalitu a pokles bezpe�ia, a podporili vznik nových trendov v 

kriminalite. Ako základné prí�iny sa zvy�ajne uvádzajú nezamestnanos�, pokles a zlyhávanie 

sociálnej kontroly, sociálne výluky, anonymita života a vz�ahov, monotónne alebo spustnuté 

životné prostredie, rodinné problémy, strata identity, prevrátenie náboženských a morálnych 

hodnôt, ako aj negatívny vplyv mediálneho násilia. Kriminalita je tiež „z ve�kej �asti 

podmienená prostredím, v ktorom vzniká, rozširuje sa, migruje...“ (Michálek 1, 2001, s. 210), 

„...nepriaznivé sociálno-fyziognomické a funk�né charakteristiky urbanistického priestoru sú 

významnými faktormi determinujúcimi vysokú úrove� a nárast zlo�innosti v mestách.“ 

(Michálek 2, 2009, s. 11) �udské správanie, obzvláš� trestuhodné, je nerozlu�ne podmienené 

situa�ným kontextom (Wortley, Mazerolle, 2008). Aj preto sa prevencia kriminality ideálne 
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spolieha na spojenie sociálnej prevencie, systému dodržiavania zákona i projektovania 

prostredia vrátane všetkých aspektov jeho návrhu a spravovania (Poyner, Fawcett, 1995). 

2 PROJEKTOVANIE SITUA�NEJ PREVENCIE 

Prevencia, proaktívny prístup, premyslené stratégie, predvídanie a predchádzanie 

problémom sa javia by� vo všeobecnosti omnoho efektívnejšie ako ich následná represia. 

„Komplexná prevencia kriminality, uskuto��ovaná mimo trestného práva, musí by� 

orientovaná tromi základnými smermi, ktoré spolu súvisia, resp. na tri základné cie�ové 

objekty, ktorými sú: páchatelia trestných �inov, situácie trestných �inov, obete trestných 

�inov.“ (Bubelíni, 1998, s. 10) Kriminológia rozlišuje prevenciu viktimizácie, sociálnu 

prevenciu a situa�nú prevenciu. Podstatou situa�nej prevencie je s�aženie spácha� trestný 

�in/delikt (pomocou klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany)1 a zvýši� 

pravdepodobnos� odhalenia páchate�a (Ondicová, Uhrin, 2012). „Vychádza z poznania, že 

ur�ité druhy kriminality sa objavujú v ur�itom �ase, na ur�itých miestach, za ur�itých 

okolností a je jednoduchšie meni� tieto situácie uvedenými prostriedkami vrátane plánovania 

a regulácie fyzického a sociálneho prostredia, a tak predís� páchaniu kriminality, než 

kontrolova� páchate�ov ich prevýchovou a inými prostriedkami sociálnej prevencie.“ 

(Ondicová, Uhrin, 2012, s. 12) Jej prostriedky sú ve�mi efektívne pri predchádzaní 

majetkovej kriminality, širší prínos zah��a ochranu zdravia a života �udí �i zvýšenie pocitu 

bezpe�ia, osobitne ak sú „šité ma mieru“ objektu, ulice, štvrte a/alebo mesta, prípadne ešte 

navyše kombinované s opatreniami sociálnej prevencie a prevencie viktimizácie (Ondicová, 

Uhrin, 2012).  

V súvislosti so situa�nou prevenciou kriminality možno vo všetkých jej stup�och 

súhrnne nájs� množstvo opatrení súvisiacich s architektúrou (osvetlenie, oplotenie, kontrolné 

vstupné systémy, mreže, zámky, trezory, poplašné zariadenia, odolné materiály): primárna 

situa�ná prevencia zah��a aj architektonické plánovanie / riešenie a domové programy, 

sekundárna aj opatrenia slúžiace na zlepšenie bezpe�nostnej situácie v mestách so zvýšeným 

ohrozením kriminalitou, osvetlenie a alarmy, terciárna aj špeciálne opatrenia lokalít a komunít 

zasiahnutých vysokou kriminalitou ur�itého druhu. 

Podstatné zníženie kriminality a jej dôsledkov vyžaduje ucelenú novú stratégiu 

kontroly kriminality zah��ajúcu multidisciplinárny výskum; „na dnešnej úrovni poznávania 

podstaty trestného �inu nemožno vysta�i� s izolovaným, jednoodborovým poh�adom na 
                                                 
1 klasická ochrana = mechanické zábranné prostriedky; technická ochrana = špeciálna signaliza�ná 
elektrotechnika; fyzická ochrana = policajný alebo iný bezpe�nostný zbor; režimová ochrana = administratívno-
organiza�né opatrenia  
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riešenie tohto javu (Turayová, �i�, 2009). „Ke	že sa na probléme podie�ajú ve�mi rôznorodé 

faktory, musí by� prevencia kriminality spolo�nou zodpovednos�ou rôznych sektorov 

spolo�nosti. Políciu a súdy už nemožno považova� za jedinú odpove	...“ (Prevencia 

kriminality: Sprievodca pre miestne samosprávy, 2002, s. 15) Navyše, akáko�vek vlastná 

ochrana bude pravdepodobne úspešná iba ak bude sú�as�ou širšej stratégie zameranej na 

redukciu zlo�inu (Croucher, Stollard, 1991).  

Existuje pritom priamy vz�ah medzi kriminalitou a architektúrou/prostredím - jej 

usporiadaním, úrov�ou, udržiavaním a spôsobom spravovania (Prevencia kriminality: 

Sprievodca pre miestne samosprávy, 2002). Takmer všetko v návrhu architekta a urbanistu 

môže ma� bezpe�nostné dôsledky, ktoré musia by� zvážené a zahrnuté v najranejšom štádiu 

plánovania (Poyner, Fawcett, 1995). Urbanizmus a architektúra preukázate�ne vplývajú na 

rôzne druhy zlo�inu a strachu z neho tým, že ovplyv�uje správanie, prístup, vo�by a pocity 

napr. páchate�ov, obetí, obyvate�ov i polície (TNI CEN/TR 14383/2, 2008). Niektoré 

návrhové prvky v istých situáciách zhoršujú miestne problémy so zlo�innos�ou (Croucher, 

Stollard, 1991). Už pod�a klasifikácie prevencie stratégií 7. kongresu OSN v Miláne (1985) je 

ako hierarchicky prvá priama preventívna stratégia2 pri znižovaní príležitostí k páchaniu 

trestného �inu uvedená „architektúra a stavebné techniky“ (Ondicová, Uhrin, 2012). Pod�a 

klasifikácie prevencie stratégií 8. kongresu OSN v Havane (1990) stratégie situa�nej 

prevencie predstavujú: obmedzovanie príležitostí pácha� kriminalitu a zvyšovanie rizika 

zadržania páchate�a (podstatou je úsilie o kontrolu prostredia, obmedzenie príležitostí pácha� 

kriminalitu v �om), zabránenie páchaniu trestnej �innosti (1. znepríjemnenie cie�a útoku 

prostredníctvom lepšieho stavebného zabezpe�enia... 2. odstránenie cie�a útoku úpravou 

múrov, aby na ne nebolo možné písa�...) a ovplyv�ovanie nákladov a prospechu plynúceho zo 

spáchania trestnej �innosti (3. prirodzený doh�ad založený na vhodnom usporiadaní zástavby 

lokality, umiestnenia budov, vchodov, parkovísk, ihrísk, ciest pre peších a pod., aby boli 

dobre vidite�né a neposkytovali únikové cesty a úkryt páchate�om...) (Ondicová, Uhrin, 

2012). 11. kongres OSN o prevencii kriminality a trestnej justícii, Bangkok,  2005: „Dobre 

naplánovaná stratégia prevencie kriminality zahrnuje (aj) obmedzovanie príležitostí k trestnej 

�innosti prostredníctvom územného plánovania a návrhu prostredia.“ (Stratégia prevencie 

kriminality v Slovenskej republike na roky 2007-2010; 2007, s. 56). 

                                                 
2 priame preventívne stratégie majú za cie� zmenši� príležitos� na páchanie deliktov tým, že sa ur�ia a zmenia 
okolnosti prostredia, ktoré ich umož�ujú (Ondicová, M., Uhrin, S.: Prevencia kriminality. Plze�, Aleš �en�k 
2012.) 
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Pod�a nórskeho architekta Christiana Norberga Schulza prostredie v architektúre 

delíme na fyzikálne, sociálne a kultúrne. Bezpe�né prostredie môžeme v architektúre 

definova� napr. z h�adiska požiarnej bezpe�nosti, hygieny alebo zdravotnej nezávadnosti3. 

Tieto druhy bezpe�ného prostredia spadajú do oblasti fyzikálneho prostredia. Téma 

bezpe�nosti z h�adiska spolo�ensky škodlivého správania sa týka oblasti sociálneho 

prostredia. Hlavnou úlohou architektov je umelé vytvorenie prostredia na zabezpe�enie 

bezpe�ného miesta pre život – bezpe�né prostredie znamená miesto chránené vo�i 

klimatických podmienkam, po�asím, ale aj proti nepriate�om a votrelcom, je prístreším pre 

telo i dušu (Keppl, 2001). Tzv. bezpe�né miesto tiež vzbudzuje dôveru v uchránenie svojich 

osobných vecí, majetku a vlastnej osoby. Ochrana pred všetkými formami krádeže, násilia 

a ujmy je základnou �udskou potrebou pri navrhovaní stavieb a rovnocenne stojí po boku 

prístreší chrániacich pred vetrom, daž	om, teplom, chladom a požiadaviek na súkromie, 

hygienu, svetlo a dobrú akustiku (Poyner, Fawcett, 1995). Základnou úlohou architekta je 

teda aj za�leni� bezpe�nos� do efektívneho priestorového a prevádzkového návrhu, poskytnú� 

výh�ad, spôsob riadenia prístupu a výstupu do/z objektu, navrhnú� vhodné umiestnenie 

chúlostivých a vyhradených priestorov, i prostredníctvom jednotlivých návrhových prvkov 

starostlivo koordinova� bezpe�nostnú technológiu a personál (Atlas, 2008). 

3 SKÚSENOSTI ZO ZAHRANI�IA 

Inšpiratívna je predovšetkým americká iniciatíva Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED), teda prevencia kriminality prostredníctvom tvorby 

prostredia, a jej európska obdoba Designing Out Crime (DOC), tzv. projektové predchádzanie 

zlo�innosti4. Po�iatky tohto konceptu amerického architekta Oscara Newmana sa datujú od r. 

1961. Už nieko�ko rokov poskytujú námety ako navrhova�, stava�, modifikova� 

a prevádzkova� budovy (vrátane interiéru) a verejné priestory tak, aby sa znížili možnosti 

pácha� trestnú �innos� a tiež strach z nej. Zakladajú na medziodborovej spolupráci najmä 

kriminológie, sociológie, psychológie, územného plánovania a architektúry. �o je 

predovšetkým dôležité, disponujú po�etnými pozitívnymi výsledkami overenými v praxi 

v rámci kvalifikovaných verifika�ných prípadových štúdií, a to na rôznych typologických 

druhoch stavieb.  

Stratégie CPTED, kombinovate�né s oh�adom na miestne špecifiká, sú založené najmä 

na: prirodzenom doh�ade, ktorý môže odradi� od spáchania trestného �inu; kontrole 
                                                 
3 tzv. zdravé domy 
4 oficiálny preklad z technickej normy STN EN 14383-1: Predchádzanie zlo�innosti. Územné plánovanie a 
navrhovanie budov. �as� 1: Definície špecifických termínov. Bratislava, SUTN 2007. 
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prístupu prostredníctvom fyzických a symbolických bariér – tie prvé predlžujú �as a zvyšujú 

námahu páchate�ov, tie druhé skôr usmer�ujú správanie; posilnenie teritoriálneho správania 

sa je založené na predpoklade, že �udia chránia priestor, ktorý definujú ako vlastný a majú 

rešpekt k teritóriu druhých, preto je vhodné �itate�ne vymedzi� isté hranice – optimálne 

každému priestoru (princíp teritoriality); pravidelná údržba je dôležitá pre možnos� 

efektívneho a nepretržitého užívania, a tiež pre podporu komunitou vnímanej bezpe�nosti – aj 

prejavovaným záujmom a starostlivos�ou o dané prostredie; vychádza sa tiež z tzv. teórie 

rozbitých okien, pod�a ktorej aj malé priestupky �i zanedbania údržby, rýchlych opráv a pod. 

vedú k celkovému úpadku prostredia a podporujú jeho 	alší nárast; podpora vhodných 

aktivít súvisí so želaným spôsobom užívania prostredia; všeobecné s�aženie cie�a má 

konkrétne ve�mi rôznorodé aplikácie; 	alej sú rozšírené o psychologické a emocionálne 

dimenzie: napr. aj budovanie a udržiavanie sociálnej súdržnosti aj prostredníctvom vzájomnej 

úcty, spojenia s organizáciami, miestnymi komunitami, stme�ujúcej komunitnej kultúry, 

majúc na mysli aj hrani�nú kapacitu istých funkcií a aktivít prostredia, ako koncept 

sociálnej ekológie.  

CPTED nevyhnutne pracuje s údajmi kriminologickými, demografickými, s funk�nou 

analýzou prostredia, pozorovaním a dotazníkom. Vzdelávanie o takýchto princípoch 

navrhovania prostredia existuje približne už od r. 1980 – dnes dominantne v USA, Kanade a 

Anglicku. Táto iniciatíva sa už stihla etablova� aj do bežných plánovacích procesov vo 

viacerých krajinách sveta, ako sú�as� legislatívy, smerníc a nariadení, dokonca v Holandsku a 

Ve�kej Británii dospela až k certifikácii bezpe�ných bytov, domov i celých oblastí, 

urbanistických zón. Už aj na Slovensku máme platných 7 technických noriem priamo 

založených na princípoch CPTED a prebieha príprava 	alších. 

Secured by Design (SBD)5 je britská policajná iniciatíva podporujúca princípy 

„navrhovania s vylú�ením zlo�innosti“ (designing out crime). Vznikla v r. 1989. Zameriava 

sa hlavne na prevenciu nových i renovovaných obytných a ob�ianskych budov a areálov 

a propaguje použitie bezpe�nostných štandardov pre široké spektrum preventívnych 

programov a produktov. Spolo�nos� ude�uje vlastné licencie budovám a produktom, ktoré 

úspešne prešli testovaním jej požiadaviek. SBD nezaru�uje, že daná oblas� bude úplne odolná 

vo�i kriminalite, ale že prešla overeným návrhovým procesom s cie�om zvýšenia bezpe�nosti. 

Poskytuje tiež poradenstvo architektom, �lenom policajného zboru, miestnym autoritám, 

                                                 
5 http://www.securedbydesign.com/. 
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znalcom, plánova�om, projektantom, bytovým družstvám a developerom. Figuruje v nej 

odborný návrhový poradca pre prevenciu kriminality (“crime prevention design advisor“, 

niekde aj „architectural liaison officer“). (Všetky policajné zložky v Anglicku a Walese majú 

týchto špeciálne vyškolených funkcionárov poskytujúcich rady architektom a developerom na 

základe existujúcich údajov o kriminalite (Poyner, Fawcett, 1995).) Cie�om polície je pomôc� 

rieši� návrh bezpe�ného prostredia pre jeho obyvate�ov a užívate�ov, bez vytvorenia 

kontraproduktívnej „pevnostnej mentality“ (ACPO CPI, 2013). SBD bol ozna�ený ako 

k�ú�ový model Kanceláriou podpredsedu vlády a stratégie prevencie kriminality pre obdobie 

r. 2008-2011. 

Výsledky vyhodnotenia schémy SBD nazna�ujú, že výstavba, na ktorú bola 

aplikovaná, redukuje zlo�innos� i strach z nej (Cozens, 2008). Bolo dokázané, že princípy 

SBD dosahujú redukciu kriminality do 75 %, a to kombináciou minimálnych štandardov 

fyzickej bezpe�nosti a overených princípov prirodzeného doh�adu a „udržate�ného“ 

prostredia (defensible space). Výskum skupiny aplikovanej kriminológie z Univerzity 

Huddersfield v anglickom West Yorkshire (Rachel Armitage, 2000) dokázal, že „lokality 

SBD“ vykazovali o 54-67 % menšiu kriminalitu ako ekvivalentné lokality nie v štandarde 

SBD (Colquhoun, 2004). Štúdia ukázala, že útoky vlama�ov boli menej po�etné v lokalitách 

SBD a významne nižšie ako národný priemer. Okrem toho odhalila, že nedošlo k zmene 

druhu kriminality a prieskum u miestnych obyvate�ov preukázal celkové zníženie vnímania 

zlo�innosti a problémov. 

Holandský projekt Police Labelled Secured Housing predstavuje v sú�asnosti jednu 

z najpokro�ilejších stratégií CPTED (Colquhoun, 2004). Uplat�uje princípy „pattern 

language“ Christophera Alexandera, spája sociálne a fyzické aspekty prostredia. Od SBD sa 

líši požiadavkami rozšírenými aj na urbanistické plánovanie a životné prostredie a ich vä�šou 

špecifikáciou. Holandský systém spája vedecké predstavy, odborné znalosti polície 

a architektúry. Poradenstvo poskytuje špeciálne vyškolený „architektonický sty�ný 

dôstojník“, obdobne ako pri SBD, alebo externí špecialisti. Schéma tiež zah��a stanovenie 

štandardov stavebných prvkov – dverí, okien, zámkov a ich prvkov, ktoré podliehajú 

skúškam. Ú�elom policajnej certifikácie, ktorá sa v Holandsku realizuje pre bytové jednotky, 

stavby a štvrte, resp. sídliská, je zredukova� riziko kriminality na maximálnu možnú mieru 

prostredníctvom „dizajnu“ a spravovania životného prostredia (Colquhoun, 2004). 

Výsledkom certifikácie od r. 1997 do konca r. 2001 bola 95% redukcia rizika vlámania alebo 

krádeže v zabezpe�ených domoch (Colquhoun, 2004). Certifikát je vystavený až po ukon�ení 
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výstavby a po kontrolnej inšpekcii. Zah��a 5 kategórií požiadaviek: urbanistický návrh 

a dizajn, verejný priestor, dispozícia, stavba a bytová jednotka. Niektoré položky nie sú 

povinné, pre umožnenie flexibility návrhu. 

Európska charta miest sa zastáva základného práva ob�anov európskych miest na 

bezpe�né mesto – sídlo bez zlo�innosti, priestupkov a agresie. Pod�a nej mieru týchto 

negatívnych javov v danom území výrazne ovplyv�uje kvalita urbanizmu, mestského dizajnu 

a územného plánovania. Toto základné právo je už dnes zakotvené v mnohých programoch 

prevencie kriminality národného i lokálneho charakteru v celej Európe (TNI CEN/TR 14383-

2). Príprava noriem orientovaných na predchádzanie zlo�innosti za�ala v r. 1996, podie�ali sa 

na nej odborníci z odboru polície, architektúry, plánovania, bezpe�nostných služieb 

a pois�ovníctva (Colquhoun, 2004). Tieto normy nie sú aktuálne záväzné zo zákona, sú teda 

dobrovo�né. 

Európska komisia pre technickú normalizáciu (CEN) vytvára normy, štandardy a 

odporú�ania pre navrhovanie objektov a architektonických súborov, ktoré preberá aj 

Slovenský Štátny ústav technickej normalizácie (SUTN). Na Slovensku síce bezpe�nos� 

vytvoreného prostredia z h�adiska kriminality (okrem niekedy len formálnych požiadaviek na 

civilnú ochranu - Zákon o civilnej ochrane obyvate�stva) zatia� ešte nepredstavuje povinnú 

sú�as� projektu, ako pri požiadavkách na hygienu prostredia alebo požiarnu bezpe�nos�, 

avšak už od r. 2007 u nás každým rokom vstupujú do platnosti nové technické normy 

týkajúce sa aj predchádzania zlo�innosti, ktoré primárne vychádzajú práve zo 

spomínaného konceptu CPTED (séria aktuálne 7 technických noriem pod názvom 

„Predchádzanie zlo�innosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov.“).  

4 ZÁVER - VÝZVA PRE SLOVENSKO 

Hoci výskumy viacerých vedných odborov, obzvláš� environmentálnej kriminológie, 

už nieko�ko rokov poskytujú nové perspektívy o páchaní trestných �inov, tieto informácie sú 

zriedka prekladané do použite�nej formy pre projektantov, ich reálna dostupnos� i prístupnos� 

je tiež mnohokrát otázna i obmedzená. Ideálna vízia budúcnosti je umož�ova� architektom 

a developerom skúma� miestne kriminálne štatistiky, študova� analýzy podmienok prostredia, 

ktoré u�ah�ujú páchanie týchto �inov, študova� „vyhlásenia o dopade na kriminalitu“, 

s vysvetlením, ako sa v danom prípade riešilo obmedzenie týchto príležitostí, monitorova� 

a zdie�a� výsledky (Olasky, 2004). Treba si však uvedomi�, že hoci majú pre nás výsledky 

prípadných inšpiratívnych zahrani�ných projektov zna�ný význam (tým, že mapujú javovú 

podmienenos�, u�ah�ujú, zlac�ujú a urých�ujú analogický výskum u nás; Sedláková, 1981), 
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výsledky výskumov, ktoré boli realizované v zahrani�í, nemožno bez príslušných korekcií 

priamo prenáša� do našich podmienok.  

Téma bezpe�nosti z h�adiska zlo�innosti vyzýva k širšej multidisciplinárnej komunikácii, 

podpore a spolupráci, najmä v oblasti kriminológie, sociológie a psychológie. Predkladanou 

výzvou je predovšetkým budova� medziodborové komunika�né mosty, zvyšova� kvalitu 

argumentácie a dospie� k praktickej spolupráci dotknutých strán – napr. funkcionárov 

zaoberajúcich sa prevenciou kriminality, developerov, facility managerov, bezpe�nostných 

manažérov a samozrejme samotných užívate�ov daného prostredia. Pretože aj „budovanie 

sociálnych väzieb, motivácia subjektov na spoluprácu a transformáciu postojov a praktických 

postupov – to sú stratégie bezpe�nosti komunity majúce v sebe zna�ný potenciál na posilnenie 

ob�ianstva, na redukciu kriminality a na zlepšenie kvality života.“ (Ondicová, Uhrin, 2012, s. 

110, 111).  
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Public participation in public affairs, as aspect of the 
competitiveness of the spatial of the area 

 
JankaBetáková, Jana Tomanovi�ová, Ján Dvorský 

 

Abstract 

Problems relating to civic participation, or problems that areconcerning it, haverecently 

received increased attention. In this paper we focus attention on the participation of citizens 

and their groupings in the creation of public affairs, their participation in public decision-

making in the context of improving the quality of area development. We do not look at the 

actual participation of citizens like the objective of this process, but as a tool to improve the 

quality of public decisions that affect competition of the area. In the context of sustainable 

development we are aiming at the relevant tools and methods of solving the problem. 

Keywords: Public participation, Sustainable development, Spatial potential, Regional 

marketing, City marketing, Marketing communication 

INTRODUCTION 

 Public participation is a complex phenomenon, which is generally an integral part of 

democratic regimes. Can be defined as active participation in solving social problems and 

governance. Not limited to subjective acceptance of public affairs in private, but assumes 

input of citizens in public space through concrete action Roško (2000). States that the concept 

of public participation has a supra-individual dimension, refers to an individual's engagement 

in the public sphere. With it, a person is not confirmed as an isolated individual, but as a 

social actor who realizes his public potential and he applies it in practice of his civic self-

realization.    

1 PUBLIC PARTICIPATION AS A TOOL FOR SPATIAL MANAGEMENT FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

Publicparticipation or problems that concerns it, has recently engaged in a broad social, 

political and public dimension. In the present work we focus attention on the participation of 

citizens and their groupings for the creation of public affairs, their participation in public 

decision-making in the context of improving the quality of area development in which a given 

community involved. We do not look at the actual participation of citizens as the objective of 

this process, but as a tool to improve the quality of public decisions.  

In this context, sustainable land-spatial structure is an asset for competitiveness of the 

area, an important incentive for entry of the capital into the area. Comprehensive, long-term 
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spatial, economic, social, cultural and environmental development of settlement structures is 

not possible without the application of an effective development policy. Currently there are 

appearing rightly fears of favoring commercial and political interests instead of effective 

sustainable area development policy. In this context, the implementation of tools and methods 

for sustainable development of the territory is becoming even more significant, in 

whichpublic participation in public affairs unconditionally belongs.   

Assuming that the citizens feel the impact of public decisions is obvious and legitimates 

their involvement in all phases of the development process, which creates the potential for 

greater transparency and efficiency of the entire development process Paulínyová, Z., (2005). 

Partial involvement of citizens in the development, execution and control, is increasing a 

sense of control over the environment, is increasing their autonomy, self-determination, 

responsibility and is reducing alienation, anonymity and feelings of insignificance resulting in 

a loss of sense of identity with particular territory. This aspect is also closely related a sense 

of security in a given environment. Participation of individual entities in developing the 

formation processes of the area population increases identification with a particular space and 

creates incentives to conduct beneficial for the development of the community and the area. In 

practice, these processes provide a contrast, a counterweight to implement stronger interest 

entities, the partners participating in the development of the area. Agreeing with arguments 

Pirošík (2005) we can say that participation is an effective means of achieving the most 

effective public decisions. 

2 ANALYSIS OF FACTS 

Specific conditions for the participation of citizens and their groupings in public 

decision-making in developed democracies provides the legal system through laws that are 

becoming a practical tool for public participation in decision-making. Right of citizens of the 

Slovak Republic to participate in governance are among the fundamental rights and freedoms 

granted by the Constitution already. Paragraph 1, article 2 states that state power derives from 

the people, who exercise it through their elected representatives or directly. It further states 

that under the administration of public affairs is to be understood citizen participation in the 

political life of the state, the state administration and the administration of public affairs in 

communities. The very Constitution guarantees everyone, not just a citizen of the republic, 

petition, assembly and the right to organize, guarantees everyone the right for information 

about the state of the environment and the consequences thereof. Despite the fact that public 

involvement is in formal terms stipulated in legislation in several laws such as the 
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Constitution, the Law on Municipalities, Administrative Procedure Act, the Freedom of 

Information calledinfo law, the law on regional development, the Building Act, Waste Act, 

the Clean Air Act, the Act on the assessment of environmental impact, is not yet entrenched 

in Slovakia and does not form a homogeneous part of the political culture. 

It is not just, simply put, the creation of conditions for participation in public but also 

their active and meaningful participation in decision-making with public consequences and 

about public resources. Characteristic of representative democracy is government 

accountability to citizens,this then leads to increasing the legitimacy of the decision of the 

public sector and also affects the outcome of public policy Paulínyová, Z. (2005). Citizen has 

a legal right to be adequately informed of the activities of management and decision-making 

processes of those contexts and activities, has the right to present their views and comments, 

which gets into the position of an equal partner with all stakeholders in these processes . 

Participation of citizens in governance and delivery of public services is getting even more 

significant and increases the transparency of these processes. Public participation is gradually 

becoming part of the management of cities and towns. Outbreak of the public interest would 

be potentially move from a position of negativity, criticism and opposition to the plane of 

positive cooperation so that the proposed development strategies and physical structures 

would be based on the common will of the people and reflect the democratic way of 

governance. 

Publicparticipation is a phenomenon which comes into differentiated forms. Influence 

of citizens in policy-making is constantly increasing. The aim is that each additional activity, 

information, consultation and active participation and the existence of democracy is always 

closely linked and is mutually complementary. In this context, it is becoming more dominant 

finding answers in scientific and professional practice, how it is possible in complex political 

systems to implement these activities and to enhance their information value. Bútorová and 

Gyárfášová (2010) are stating under these conditions that the Slovak society has experienced 

in the last two decades a remarkable paradox. On the one hand, after 1989 fundamentally 

expanded space for authentic citizen participation, on the other, it appears that the citizens are 

in fact not interested in this possibility. Political scientist AtillaÁgh (2010) is in this regard 

highlighting the fact that this participatory paradox applies to all countries of Central and 

Eastern Europe, where "big mobilization in early systemic changes does not generate civic 

culture and participatory democracy as a new tradition." 
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An important context is the development of value orientations of the population after 

1989 Crooked (2003). States that the widespread feeling of civil helplessness combines with 

strengthening individualism and reduced interest of citizens in public affairs and problems 

relating to others.Self-interest and particular bias for struggle for social use or use of the 

possibilities offered by today's standards what is in these people associate with a focus on 

consumer lifestyle and with "enhancing the strong material orientations". Bútorová and 

Gyárfášová (2010) drew attention to the fact that represents the collective experience of 

practicing civic participation, where the feelings of civil helplessness are a display of 

disappointment with the inefficiency and often the risk of such experiments. Of course, 

negative examples are discouraging and often create an alibi for civic passivity. It is 

symptomatic that in the public after 1989 the majorityis convinced that "it is better not to 

engage in politics because you will burn your fingers"Bútorová and Gyárfášová (2010). 

3 TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE PUBLIC SECTOR IN THE 

CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Despite these facts, in the context of the ongoing social changes and sustainable 

development of the society the tools and methods come to the forefront of making these 

processes or guiding their development. Solving problems requires an integrated approach 

and strategy for revitalization, regeneration and sustainable use of all area resources. The 

active participation of citizens in public affairs is an integral part of democratic regimes. Also 

in this context the process of modernization of the public sector is becoming even more 

significant, which is mainly focused on creating new value orientation of public 

administration with an emphasis on the citizen as a customer. Reforms of the public 

administration is the principle application of market instruments in the public sector so that 

government would manage and not mandate, allow communities to solve their own problems 

rather than simply providing them with services, promote competition and not monopoly 

environment, so it would be controlled by means of objectives, results-oriented not expense-

oriented, fulfill demands of citizens as consumers, not demands of bureaucracy, focused on 

creating financial resources and not on their spending, focused on crisis prevention and not on 

their subsequent solution, so the government would decentralize power to prioritize and 

troubleshoot the capacities of the private sector and market principles before addressing 

problems through public programs. Osborne, D., Galbert, T. (1993). Ultimately, there is a 

process of strengthening the civic dimension of public administration, public administration 

thus gaining more contemporary, modern character more transparent, more opened structure 
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that serves the citizens and solves real problems. Without the system, synergistic solutions to 

these problems, it is unrealistic to expect improvement in the situation with residential 

development related activities. In terms of spatial development, internal quality of public 

administration has a significant impact on the sustainable development of the area. It should 

be understood that municipalities and cities are in a difficult situation, which is associated 

with the destruction of financial dependence on regular cash flows. From the position of the 

regulations and limits for the private sector the task of creator of stimulation and conditions 

for new sources of capitalbecomes dominant, which is so necessary for further development. 

This situation also brings legitimate concerns that commercial interest will prevail over the 

effective area development policy. This situation creates a platform to support the 

implementation of instruments of civic participation which aims to exploit the development 

potential of the area in the context of sustainable development of the territory. 

Under these circumstances the value of effective and meaningful implementation of a 

regional and urban marketing is getting even more significant, which as stated Meffert (1989) 

offers methods and tools to influence opinions, attitudes and ways of behavior of external and 

internal stakeholder clients through the creation of administrative resources and stimulation 

tools of the terms of trade. In this context, marketing communication plays an important role, 

as shown in Dodecký (2009) it is in essence a promotion of the product of the city or the 

region on the market to the target groups, localimage building, creative communication, the 

optimization and improvement of relations between citizens and government officers, 

strengthening citizens identification with a given site and the creation of suitable platforms for 

services and integrated products in collaboration with all actors of development. 

CONCLUSION 

Although the theoretical-philosophical platform of sustainable development was 

elaborated long ago, the practical implementation of the principles and criteria in decision-

making throughout society there are very limited. In order to establish a specific counterpart 

to negative impact of globalization,there is always a vision ofbringing them in line with the 

developing societal trends. If the aim is to implement them, they must reflect the ideas, 

concerns, problems and dreams of local residents for whom they are a reflection of their real 

vision of life in the area. Public participation in decision-making creates conditions for 

achieving the objectives of participial planning, of reflecting the real and the specific 

requirements of people that in a given space and live their ordinary and unordinary days, 

share a common categorization of values. 
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Extremism, prevention and repression in conditions of the Slovak 
republic 

Jozef Gabík 
Lucia Leflerová 

 

Abstract 

Extremism is indisputably a negative phenomenon associated with many, for the society 

negative impacts. According to available statistical data, right-wing and religious extremism 

can be classified as one of the most dangerous forms of extremism. Social debates on the 

issue of extremism aimed at prevention in this area need to be undoubtedly held. Possibilities 

of repressive actions using legislation in respect of the preventive measures are also examined 

in this paper. 

Keywords: Extremism, criminal offences of extremism, prevention of extremism            

Incitement to racial, ethnic or national hatred, street and group fights motivated by 

intolerance, riotous behaviour of spectators at sports events, offenders wearing headgears 

damaging property of another, inscriptions at public places, clothes and objects with 

distinctive symbols, slogans and names, etc. All this can be considered as manifestations of 

the nationwide phenomenon extremism that are currently not just isolated ones both in the 

Slovak Republic and the other states of the European Union. It should be emphasised that 

these manifestations are antisocial activities, which are likely to significantly undermine the 

security of the State population as well as to destabilize the State itself. These activities 

infringe on fundamental rights and freedoms of people, and in many cases, they are intended 

to undermine democratic and constitutional arrangements of states. Undoubtedly, this issue is 

very topical, as according to available surveys dealing with the manifestations of extremism is 

obvious that number of such activities is increasing and attacks are becoming more 

aggressive1. In the following part of this paper we would therefore like to address the issue of 

extremism in the Slovak Republic. 

1 THE TERM OF EXTREMISM AND ITS FORMS 

When defining the term of extremism, Záhora emphasises its Latin origin and loosely 

interpreters it as the farthest lying position and therefore it can be perceived as the extreme, 

effusive and eccentric position. He considers that this meaning is most frequently associated 

with movements and political parties labelled as far- right or far-left ones. At the same time, 

                                                 
1 Prí�iny rastu radikalizácie a agresivity ur�itých skupín obyvate�stva-výskumná správa, 2012. 
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he points out that the term of extremism is particularly widespread in the Slovak Republic, in 

o ther states of the European Union is more frequently used the labelling racism or 

xenophobia2.  

Milo provides a comprehensive definition of extremism and characterizes it as: “the 

anti-system position, it is the position of extreme, to democratic system hostile ideology, 

positions and opinions appearing in the background of destructive activities. Nevertheless, all 

activities, which either directly or within a certain timeframe act destructively on the existing 

democratic system and try to replace it with a totalitarian regime or dictatorship, anarchy, etc., 

need to be considered unwanted and dangerous. The goal and effect of such activities is to 

destroy the democratic system“3.  

In general, the extremism might be defined as every activity of a character far 

removed from the ordinary behaviour, which is regarded by the society as normal and 

acceptable and which might be labelled as beyond the normal or extreme behaviour. 

Ultimately, a criminal offence may or may not be committed by such activity, which 

however, is associated with the infringement of law. “Extremist crimes and crimes of 

extremist groups commonly refer to criminal offences and other antisocial activities with the 

extremist element including criminal offences and delinquencies motivated by the racial and 

national intolerance, or committed by supporters of extremist groups regardless of the type of 

offence charged for individual cases”4. For that reason, unlawful conducts may also fulfil the 

conditions for other criminal offences, particularly a criminal offence of premeditated murder, 

murder, killing, physical injury, harm done to a thing of another, violence against a group of 

persons or against and individual, hooliganism and also one of the most serious criminal 

offence of genocide.  

Extremism also has it forms; it can be generally divided into right-wing, left-wing and 

religious extremism. On the basis of available research, it can be concluded that the right-

wing extremism is mainly characterized by racially or nationality motivated intolerance that 

results in committing of criminal offences that have those constituent elements expressed in 

basic or qualified facts of the offence. Racially motived crime is usually committed in a form 

of psychological violence, for example, by verbal attacks without requiring direct or indirect 

contact with the victim; further in a form of attack on physical integrity of the victim or 

his/her property. Media or graphic form of commission of crime, namely by means of posters, 
                                                 
2 ZÁHORA, J. Európska únia a boj proti extrémizmu. In Právny obzor, 5/2010, s. 448. 
3 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. Neonacisti, ich hnutia a ciele. 2004, s. 13. 
4 http://www.minv.sk/?extremizmus. 
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magazines, leaflets and objects with symbols and slogans typical for a particular extremist 

group can be labelled as the last form of extremism. All forms of this behaviour are 

characteristic with a high level of aggression stemming from the hate to aforesaid racial, 

ethnic or national differentiations and are associated with attacks on the fundamental rights 

and freedoms of a human being such as life, health, dignity, equality, property5. 

Religiously motivated extremism includes mainly activities of organizations, 

movements and cults not performing their activities in compliance with Act No. 394/2000 

Coll. on Freedom of Religion and the Status of Churches and Religious Societies as amended 

by later legislation. Movements or sects themselves cannot commit any criminal offence 

under Act No.300/2005 Coll. of the Criminal Code as amended by later legislation 

(hereinafter referred to as Criminal Code or CC), but they are committed by natural persons 

acting under the influence of a particular idea or a leading idea of the respective movement  or 

sect. Danger of existence and dissemination of ideas of these groups consists in a possible 

result of their activities in carrying out criminal offences such as premeditated murder, 

murder, killing, assisting with suicide, blackmail, rape or sexual abuse. Research of the 

Institute for State-Church Relations shows that the Church of Scientology based on the 

teachings of L. R. Hubbard can be counted among the groups raising the highest concern.  

The result of this teaching is the sharply criticized movement of a manipulative nature and 

strong economic impact. Theorists point out that in some cases the activity of centres of this 

community can be verging on or infringing the Criminal Code6.  

Basically, the left-wing extremism may be considered less dangerous, though, of 

course,  the ideas of hostility towards social and class differences in terms of ideas of 

anarchism, communism in its most radical forms, anti-fascism or anti-globalism, may even 

result in criminal offences of harm done to a thing of another and hooliganism. However, it is 

generally focused on: “gaining public support in order to achieve a positive response in the 

media. ... They most frequently commit offences against the public policy. But only rarely it 

results in accomplishment of the elements of criminal offences“7. 

Pursuant to the recommendations adopted by the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe No. 1412 (1999) on Illegal Activities of Sects, support is given to the 

activities of the State aimed at adoption of necessary legislative measures to prevent the 

                                                 
5 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011-2014, Príloha �. 4, s. 46,47. 
6 MACHÁ�KOVÁ, L., DOJ�ÁR, M. Duchovná scéna na Slovensku. Bratislava: Ústav pre vz�ahy štátu a cirkví, 
2001. s. 174. 
7 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011-2014, Príloha �. 4, s. 47. 
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formation and existence of certain sects that perform activities violating and restricting the 

fundamental human rights and freedoms. 

2 EXTREMISM IN THE SLOVAK REPUBLIC 

Article 12 of the Constitution of the Slovak Republic stipulates that: “All human 

beings are free and equal in dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are 

inalienable, imprescriptible and irreversible. Fundamental rights and freedoms shall be 

guaranteed in the Slovak Republic to every person regardless of sex, race, colour, language, 

belief and religion, political affiliation or other conviction, national or social origin, 

nationality or ethnic origin, property, descent or any status. No one shall be aggrieved, 

discriminated against or favoured on any of these grounds.” 

 Extremism is very hard to define, though mainly for the reason of prevention and 

r1epression is necessary to adopt a concept that will represent the limits determining what 

activity can already be considered as extremism and what still can be considered as activity in 

specified limits. The Conception of the Fight Against Extremism for 2011 – 2014, as one of 

the most important document adopted by the Slovak Republic in relation to the fight against 

extremism defines it as: “a conduct and activities based on extreme positions of culminating 

ideologies opposed to the democratic system, which either directly or within a certain 

timeframe act destructively on the existing democratic system and try to replace it with a 

totalitarian regime or dictatorship. The second characteristic feature of extremism and its 

associated activities is to attack the system of fundamental rights and freedoms, guaranteed by 

the Constitution and international human rights documents, or to try to prevent the 

implementing of these rights, or even make it impossible. Their purpose and consequence is 

to destroy the democratic configuration of the society at its roots“8.  

The term of extremism is not covered by any legal definition. The Criminal Code 

defines only a terrorist group in Section 129 para. 3, which for the purpose of this act mean an 

affiliation of at least three natural persons with the objective of committing the criminal 

offence of extremism. Its characterization can be based on offences classified within the 

meaning of Section 140a of the Criminal Code under the offences of extremism that were 

adopted into the Criminal Code by the Amendment No. �. 257/2009 Coll. effective from 1. 9. 

2009. The Act stipulates a criminal offence of: 

                                                 
8 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011-2014, Príloha �. 2, s. 35. 
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1. Section 421 and Section 422 supporting and promoting groups aimed at suppression of 

fundamental rights and freedoms  

2. Section 422a manufacturing of extremist materials 

3. Section 422b dissemination of extremist materials  

4. Section 422c possession of extremist materials  

5. Section 422d denial and approval of holocaust and crimes of political regimes  

6. Section 423 defamation of nation, race and belief  

7. Section 424 incitement to national, race and ethnic hatred 

8. § 424a incitement, defamation and threatening to persons because of their affiliation to 

any race, nation, nationality, complexion, ethnic group or family origin 

9. and last but not least, a criminal offence committed with specific motivation under 

Section 140 (d) – with the intention of public inciting to violence or hatred against 

groups or individuals because of their affiliation to any race, nation, nationality, 

complexion, ethnic group, family origin or because of their religion, if they constitute 

a pretext for incitement on the aforementioned grounds 

10. committed from a specific motivation under Section 140 (f) – because of national, 

ethnic or racial hatred, or hatred caused by the colour of complexion, or as sexually 

motivated criminal offence  

The criminal offences of extremism in the conditions of the Slovak Republic are 

linked particularly with the right-wing extremism, the most recent issue of which is directly 

related to Roma minority.  It is not in principle a bearer of extremist behaviour, but it can be 

concluded that the inadaptability of a significant proportion of the Roma community, high 

crime level, inclination towards violence, abuse of social protection system leads to the 

conflict between two different cultures, namely between the majority and Roma ones. This 

causes reaction in a part of majority population, not only with extremist character. However, 

the activities of members of extremist groups involve mainly radical solutions seeking to 

ensure the remedy of social problems, the issue which the constitutional bodies do not want or 

do not know to resolve. At present this group is mostly represented by the anti-system party 

the existence and activity of which may help to stabilize a given system, but on the other 

hand, there is really only a fine line, which can lead to the destabilization of the entire society. 

Assessing whether these groups are only seeking to make them more visible on the political 

scene and at the same time to publicize them, whilst expecting the broad public support or 
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they really contribute to resolving of the issue are beyond the capabilities and focus of our 

paper. 

It is more than obvious that the positions based on racism, anarchy and hatred pose a 

security risk for individuals and the State itself. Individuals holding similar views and 

positions towards life form various informal, however, often internally organized groups. The 

organized form of any criminal activity itself might be considered dangerous, and of course is 

becoming more serious, since it is usually bound up with more sophisticated way of 

committing crime. In practise, for the above reason, the standard investigation is always 

conducted about committed criminal offences of extremism, particularly if they were 

committed by the members of organized group. Clarification of these criminal offences is 

usually very complicated and many instruments that the Police Force of the Slovak Republic 

has available to detect them are ineffective. In general terms they can also be characterized as 

activities organized with an increasing intensity and violence and a high rate of latency9. At 

present, the external manifestations of members of extremist groups are being strongly 

controlled by the members themselves and therefore, their hidden manifestations are 

important10. Existing legislation responds to criminal offences committed by an organized 

group by regarding itself the circumstance underlying the use of higher criminal penalty 

stipulated in the Section 138 (i) of the Criminal Code or in the qualified facts of particular 

criminal offences.  

According to available statistical data of the Ministry of Justice of the Slovak Republic 

and surveys conducted in the 2012 throughout the Slovak Republic can be concluded that 

compared to other criminal activity (such as thefts, frauds) criminal offences containing 

extremist elements do not occur very often, however, it must be alarming the increasing 

number of such criminal offences and their high latency, which is around 50-60 %11. It is also 

necessary to draw attention to the fact that reasons for hatred, which currently includes also 

age, sexual orientation or physical disability, are still growing in number. The need  of 

legislation regulating the criminal offence of hatred on the grounds of sexual orientation was  

therefore the cause of adopting the amendment to the Criminal Code – Act No.204/2013 

Coll12. Public in the Slovak Republic believes that particularly the lack of proper education, 

influences of social environment, peers and other groups, leisure activities, influence of mass 

                                                 
9 HOLCR, K. a kol. Kriminológia. IURA EDITION: Bratislava, 2008. s. 377-399. 
10 Dôvodová správa k zákonu �. 204/2013 Z. z. 
11 Prí�iny rastu radikalizácie a agresivity ur�itých skupín obyvate�stva-výskumná správa, 2012. s. 6-14. 
12 Dôvodová správa k zákonu �. 204/2013 Z.z.  
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media or uncontrolled environmental influences contribute to the growth of aggression, 

radicalism and violence in development of population groups and to their negative value 

orientation. Family and school are still understood by civil public as the fundamental pillars in 

upbringing of individuals. Therefore, any weakening of them in a child education will lead to 

the indirect support of the rise of extremism13. 

Table 1 Number of selected criminal offences committed in Slovakia during 2010-2012 

Criminal offence 2010 2011 2012 

Section 421 and Section 422 422 supporting and promoting groups 

aimed at suppression of fundamental rights and freedoms  

35 49 33 

Section 422b dissemination of extremist materials 0 2 3 

Section 422c possession of extremist materials  0 2 1 

Section 423 defamation of nation, race and belief 8 9 6 

Section 424 incitement of national, race and ethnic hatred  14 9 4 

committed from a specific motivation under Section 140 (d) 2 5 8 

committed from a specific motivation under  Section 140 ( f) 15 14 8 

Source: Statistical Yearbook of the Ministry of Justice of the Slovak Republic for the years  
2010-2012 

 

In terms of detected criminal offences of extremism, the year 2012 can be designated as 

the year with the decreasing number of these criminal offences compared to the years 2010 

and 2011. The most common criminal offence of extremism committed still remains the 

offence of supporting and promoting groups aimed at suppression of fundamental rights and 

freedoms pursuant to the Section 422 para 1 of the Criminal Code. The highest number of 

criminal offences of extremism was recorded in Bratislava region and the lowest number in 

Zilina region. In terms of way of carrying out the criminal offence of extremism, the majority 

of these criminal offences were committed particularly by verbal expressions of extremism. 

As the second most common form may be identified public expression of sympathy with the 

movements suppressing fundamental rights and freedoms (for instance by wearing various 

extremist materials on clothing or tattooing the extremist symbols and inscriptions on the 

body of offender). The number of criminal offences of extremism committed through various 

social networks on internet is growing14.  

                                                 
13 Prí�iny rastu radikalizácie a agresivity ur�itých skupín obyvate�stva-výskumná správa, 2012. s. 11,56. 
14 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie proti extrémizmu na roky 2011-2014 za rok 2012. s. 4,5. 
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To avoid an increase in the number of criminal offences containing extremism-specific 

elements in the Slovak Republic, several preventive and repressive measures are adopted. The 

Slovak Republic ratified a whole series of international documents and documents adopted 

from the initiative of the European Union particularly aimed at prevention, thus to avoid 

committing of criminal offences containing extremism-specific elements. Examples may 

include the following conventions: Universal Declaration of Human Rights  1950, 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights 1966, International Covenant on Civil and Political 

Rights 1966, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 

and Linguistic Minorities 1992, Final Declarations of the Meeting of the World Conference 

against Racism and Xenophobia 2001 in Durban and 2003 in Vienna and European 

Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events 1985, Framework 

Convention for the Protection of National Minorities 1995 or Resolution on Sects in 

Europe 1996. 

Based on the available statistics, conclusions concerning the punishment of committed 

criminal offences of extremism can be drawn. The diagram No. 1 shows that these criminal 

offences are mostly punishable by a suspended sentence, only approximately 10% and in the 

year 2012 in only less than 6% the sentence of imprisonment was imposed. Imposition of 

financial penalties together with other punishments varies between 21-28% of the total 

number of imposed sentences between 2010 and 2012. Unfortunately, the statistics do not 

provide more detailed information in this area. 

Graf 1 Type and number of imposed sentences for the criminal offences stated in Table 1 

during 2010-2012 
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Source: Statistical Yearbook of the Ministry of Justice of the Slovak Republic for the years 
2010-2012   

Holcr states that the largest number of racially motivated attacks is committed by the 

group of young people aged 16 – 25 In this age: “There is a continuing need for the 

conformity with their peer group and joining “the parties” of juvenile“, which in this age 

period usually promote a certain ideology or join to radical movements (for instance 

skinheads, Antifa etc.)“15. These movements are based on the influence of strong group 

mechanisms that results in diminished responsibility for their own behaviour and the 

individual acts in a different way as he/she would do on his/her own in similar circumstances, 

which ultimately can lead to aggressive and often brutal behaviour. When making decision 

about a penalty for the offender, all these factors have to be taken into consideration. 

Particularly young age that represents so- called mitigating circumstance which brings with it 

the personal immaturity and which may cause insufficient control of impulses and reaction to 

external stimuli. Therefore it appears appropriate to impose suspended custodial sentence with 

probation supervision or with some suitable corrective means. We are therefore of this 

opinion because the recidivism rate for those criminal offences is high. The offenders often 

commit these activities also after serving the previous sentence, as they are convinced about 

their behaviour motivated by hatred on the specific grounds. On the basis of opinion surveys 

may be concluded that up to 75% of respondents believe that offenders of these criminal 

offences should be punished more harshly. However, these conclusions do not have strong 

explanatory power since no analysis asking why these punishment are considered low, was 

performed16. 

CONCLUSION  

Democratic state system is characterized by pluralism of opinions, positions and 

respect for fundamental rights and freedoms of all individuals in general, regardless of 

whether they belong to a national or ethnic minority. Therefore, extremism appears to be the 

accompaniment of a democratic society. A certain part of the population expressing its 

disagreement with this position and inclining towards ideas of xenophobia, racism and 

intolerance shall be always formed. The status of extremism and its expansion is directly 

dependent on:” the establishment and situation of the society, as well as law enforcement. 

                                                 
15 HOLCR, K. a kol. Kriminológia. Bratislava: IURA EDITION, 2008. s. 82. 
16 Prí�iny rastu radikalizácie a agresivity ur�itých skupín obyvate�stva-výskumná správa, 2012.  s. 20. 
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Extremist activities are an immediate response to the growing internal contradictions in the 

society“17. 

We can conclude that the definition of extremism is not explicitly included in the legal 

environment of the Slovak Republic whereas there is no any legal regulation or standard 

clearly defining this term and this should be the primary task of the State and its legal system 

if it wants to fight extremism effectively. Taking into account the complexity of the issue and 

its specific character is more than obvious that all manifestations of extremism are not 

comprehensively covered by the existing legislation. Imprecise and unclear definition of 

extremism is very inappropriate, because in the end, it is unable to cover all types of 

extremism and threats arising from it and covers particularly only the types resulting from 

ethnically and racially motivated crime. 

In the light of the above, we believe that in the conditions of the Slovak Republic a 

sufficient emphasis is not placed on prevention of criminal offences of extremism, which in 

this area should undoubtedly have precedence over repression. 
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Foreign practices of the USA, UK and FRG in the administrative 
and legal security of economic entities 

L.H. Chystoklyetov 
 

Activation of Ukraine at the foreign markets and formation of its own active markets 

is accompanied by a gradual increase of economic risks and threats being faced by domestic 

producers. First of all, they include: 

•  increase of competition for sales markets by domestic and foreign commodity 

producers; 

•  monopolization of domestic markets, expansion of corporate raids and criminalization 

of certain economy sectors; 

•  imperfect legislation regulating relations in the sphere of administrative and legal 

security of economic entities; 

•  presence of social problems such as unemployment, low living standards etc.; 

•  insufficient coordination and cooperation of state law enforcing bodies with each other 

and non-state law enforcing bodies; 

•  lack of elaborated methods and means of administrative and legal support of its own 

economic security, shortage of sufficient number of specialists in this field etc. 

Such assumptions determine the relevance of taking into account the international 

experience of administrative and legal security of economic entities. Scientific analysis 

clearly shows that foreign countries are different social and political entities with their own 

characteristics (history, government, political system, culture, etc.). While considering the 

international experience of administrative and legal security of economic entities the most 

significant elements, characteristics and trends that are of scientific and practical interest for 

the domestic practices should be chosen from that experience. 

For this purpose, the object of our research is the practices of such countries as the 

United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Federal Republic of Germany. 

First, several features of the American experience in administrative and legal security 

of economic entities should be pointed out. According to the experts, one of the most 

important prerequisites for the success in the fight against crimes in the field of business is the 

development of specific legislation, strengthening of the legal mechanism of this struggle as 
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well as criminal penalties [1, p. 38]. In the USA the adoption of the law on the control of 

organized crime in 1970 is a turning point in creating a normative basis in this area [2].  

The experience of the USA shows that in market economy the state law enforcing 

bodies in the sphere of administrative and legal security of economic entities actively interact 

with non-state law enforcing bodies. Non-state law enforcing activity, created by objective 

conditions, effectively demonstrates that it is able to not only protect corporate interests of 

entrepreneurs, but also to take on some of the work that law enforcement officials are unable 

to do. Thus, the issues on ensuring rule of law and security in the USA besides state special 

bodies are being oriented towards private detective bureau and security agencies which are 

involved into operational activities, investigation of various aspects of the fight against 

offenses. In some cases, private services are used in measures to ensure the safety of foreign 

statesmen during their official visits. In addition, this practice is typical for most European 

countries.  

GB, as well as the USA, is characterized by firms’ managers desire to minimize 

unwanted publicity of illegal activity of their subordinates and, thus, to undermine the 

reputation of the smallest firm or bank. For this reason, numerous cases of economic 

violations, fraud, crimes in computer sphere, information theft, which are investigated by the 

associations of commercial (bank) security services, remain inaccessible to law enforcing 

bodies and the public.  

UK has a growing and differentiated demand for private detective agencies who can 

also deliver specific tasks that are considered illegal for law enforcing bodies. Thus, the 

agency «Argen» along with investigating industrial espionage cases and providing security 

for firms and banks, is also dealing with procuring confidential information about competitors 

or other private enterprises [3]. 

Considering the German experience of administrative and legal security of economic 

entities, it should be noted that present state institutions, banks, trusts, industry associations 

and private business companies in Germany, along with the use of its own and independent 

detective and security agencies, are actively using national special services for solving 

priority economic problems by creating modern counterintelligence structures that perform 

the functions of security and safety units. It is interesting that detective agencies, security 

firms and security services, created at the initiative and with the support of secret services, 

take a part of the operatively-search activity. They maintain regular contact and exchange 

operatively-meaningful information with the police and counterintelligence, and in some 
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cases even implement joint measures. This activity is not typical of security services in the 

USA, UK, as well as Ukraine.  

However, there exists a number of problems. Thus, in Germany the concentration of 

police on its key tasks due to downsizing creates crime prevention deficit and promotes the 

value of cooperation with private services, which are recognized as an integral part of internal 

security and take part in law enforcement, traffic safety as well as operate on sites of 

punishment. Police of FRG is forced to conclude agreements on cooperation with private 

security services, though it is more interested in expansion of "voluntary police service," 

considering it cheaper than the services of private security services. This is one of the reasons 

that there is nothing about private security services in the debate about a "new security 

architecture" in Germany. State law enforcing bodies in Germany and Ukraine, having 

"privatized" public safety ensuring and crime prevention, are not willing to contribute to 

private entities in the implementation of their services. Private services fairly criticize the 

country for what they are missing in the overall conception of security for Germany [4, p. 

227].  

Thus, the defining feature of the process of administrative and legal security of 

economic entities in most foreign countries is to develop effective cooperation of private 

sector security services and law enforcing bodies. The expediency of the establishing of such 

cooperation is caused by several factors. On the one hand, it is based on the presence of 

significant common features distinctive of both public and private law enforcing structures 

(including the security service of the enterprise). They share the same goals and objectives, 

spheres of professional activity as well as similarities in methods of their work. On the other 

hand, there is an objective limitation, peculiar to both sides, of all available types of resources 

and their amount: human, informational, technical, financial and more.  

Analysis of the practical experience of the USA, UK and FRG in the administrative 

and legal security of economic entities shows that in this area of activity, leading nations of 

the world continue to modernize their intelligence services, improve technical intelligence and 

increase its capabilities. At the same time, these countries are actively improving their 

legislation aimed at countering industrial espionage, protection of promising technologies and 

discontinuance of other offenses in the field of administrative and legal security of economic 

entities, and today, global practice demonstrates that our country needs their experience. �
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Inšpek�ná služba MV SR – zvláštny vnútorno-bezpe�nostný útvar 
ur�ený pre boj s kriminalitou príslušníkov PZ 

Milan Jonis 
Ivan Fazekáš 

 
Abstrakt 

Autori v ucelenej podobe poskytujú prierez problematikou Inšpek�nej služby MV SR, ako 

zvláštneho vnútorno-bezpe�nostného útvaru, ur�eného pre boj s kriminalitou, resp. trestnou 

�innos�ou príslušníkov Policajného zboru. V úvodných �astiach príspevku sa v rámci 

metodologických východísk zaoberajú stru�nou charakteristikou poslania inšpek�nej služby 

v rámci štruktúr MV SR a opodstatnenia jej vzniku, ako aj exkurzom do jej histórie. �alej sa 

v tejto �asti príspevku zaoberajú sú�asnou organiza�nou štruktúrou inšpek�nej služby, jej 

postavením, hlavnými úlohami a oprávneniami. Jadrom príspevku sú dve kapitoly, v rámci 

ktorých sa v jednej zaoberajú trestnou �innos�ou policajtov z poh�adu jej stavu, vývoja, prí�in 

a podmienok, a v druhej osobitos�ami odha�ovania a dokumentovania trestnej �innosti 

policajtov z poh�adu vybraných špecifík, spôsobov odha�ovania a dokumentovania, možných 

indikátorov trestnej �innosti policajtov, zdrojov informácií, prevencie a represie. 

K�ú�ové slová: inšpek�ná služba, trestná �innos� policajtov 

Úvod 

Ob�ania si pojmy ako bezpe�nos�, ochrana života, majetku, �i verejného poriadku 

napriek existencií viacerých bezpe�nostných zložiek, v prvom rade logicky spájajú s políciou, 

s ktorej príslušníkmi �i predstavite�mi sú v dennodennom kontakte. Je zrejmé, že 

dôveryhodnos� v Policajný zbor, resp. spokojnos� ob�anov priamo úmerne súvisí od 

spokojnosti samotných policajtov, pretože práve tá sa potom vo ve�kej miere odráža na ich 

poctivom prístupe k službe, ktorá má by� v prvom rade poslaním, na �o žia� a taká je realita, 

mnohí „nositelia odznakov“ zabúdajú. Úsilie a každodennú poctivú prácu všetkých �estných 

policajtov však v o�iach spolo�nosti zrádzajú „�ierne ovce“ – teda policajti porušujúci 

služobnú prísahu a zákony, vykonávajúci svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,  

prekro�ujúci svoju právomoc, obchádzajúci svoje povinnosti, �i zneužívajúci svoje 

postavenie. O�istenie polície od takýchto indivíduí je vzh�adom na vyššie uvedené prioritou 

Ministerstva vnútra ako aj každého jeho ministra, prioritou, ktorá je v tomto prípade 

delegovaná na inšpek�nú službu, a preto jej právom patrí postavenie jedného 

z najdôležitejších úsekov v rámci rezortu vnútra. 
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1 METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 

1.1 Exkurz do histórie inšpek�nej služby 

Vnútorný poriadok a bezpe�nos� sú dôležité atribúty, ktoré si musí každý 

demokratický, právny a konsolidovaný štát chráni�. Na vývoj kriminality má vplyv nielen 

samotný vývoj spolo�nosti, ale aj �innos� jednotlivých orgánov štátu, presadzovanie 

politických a mocenských záujmov, �o sa prejavuje najmä v náraste alebo poklese pocitu 

bezpe�ia ob�anov, dôvery alebo nedôvery k Policajnému zboru. 

Je nesporné, že v devä�desiatych rokoch minulého storo�ia, kedy sa Slovenská 

republika, patriaca do skupiny krajín strednej Európy, v tom �ase krajín bývalého východného 

bloku, ktoré sa vymanili z „rúk“ totalitných režimov, sa spolu s týmito krajinami stala 

z viacerých h�adísk pre rozvoj kriminálnych aktivít krajinou ve�mi atraktívnou. Sved�í o tom 

aj fakt, že po�et trestných �inov, spáchaných  na území Slovenskej republiky oproti roku 1989 

vzrástol takmer o 300 %, v dôsledku �oho za�ala kriminalita, najmä organizovaná, nabera� na 

intenzite a rôznorodosti. Následne sa postupom �asu etablovala už v plnej svojej šírke 

a kvalite, teda vo všetkých svojich formách a zasiahla všetky sféry našej spolo�nosti, 

Policajný zbor nevynímajúc.  

Ukázalo sa, že doposia� vykonané opatrenia na úseku boja proti organizovanej 

kriminalite boli málo ú�inné.  Tento jav bol v spolo�nosti navyše zna�ne alarmujúci aj preto, 

že trestnú �innos� za�ali pácha� aj samotní policajti, ktorí sami mali dba� na dodržiavanie 

zákonov. Týmto konaním sa zárove� etablovali do úlohy a postavenia páchate�a. Spomínané 

konanie policajtov všeobecne nevytváralo zlý obraz len o tých policajtoch, ktorí sa sami 

dopúš�ali trestnej �innosti, ale zasahovalo celý Policajný zbor, následkom �oho sa v o�iach 

verejnosti strácala jeho autorita a profesionalita. Aj v prieskumoch verejnej mienky Policajný 

zbor permanentne získaval �oraz menšie percento dôveryhodnosti.  

Štát bol preto povinný ú�inne �eli� tomuto nežiaducemu a spolo�ensky nebezpe�nému 

javu  a to s využitím všetkých legálnych prostriedkov. A najmä z tohto dôvodu bol práve toto 

impulz na vznik samostatného úradu, ktorý by sa zaoberal riešením kriminality vnútri polície. 

Na základe nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky �. 64/1994 sa 1. októbra 

1994 zriadil Úrad inšpek�nej služby Policajného zboru (a výkonné pracoviská jeho 

pôsobnosti – odbory odha�ovania a dokumentovania trestnej �innosti policajtov so sídlom 

v Banskej Bystrici a Košiciach /, ktorého poslaním bolo získava� a vyhodnocova� poznatky 

o trestnej �innosti príslušníkov Policajného zboru, odha�ova� a dokumentova� tieto trestné 

�iny vrátane oprávnenia používa� informa�no-technické prostriedky a prostriedky operatívno-
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pátracej �innosti v súlade so zákonom a analyzova� trestnú �innos� príslušníkov a policajného 

zboru. 

Prvoradou úlohou Úradu inšpek�nej služby Policajného zboru bola predovšetkým 

represívna �innos�. Napriek tomu mal úrad ur�itý podiel aj na prevencii a ochrane policajtov. 

Predmetná ochrana spo�ívala najmä v dôslednom preverení rôznych „oznámení“, ktoré mali 

za cie� zneucti�, naruši�, ale i paralyzova� prácu policajta, vnies� ur�itú pochybnos� v jeho 

prácu a tým postupne docieli� zakrytie vlastnej trestnej �innosti /napríklad trestná �innos� 

osoby, ktorá podáva trestné oznámenie na policajta./ 

Inšpek�ná služba takéto oznámenia dôsledne preveruje a tým obnovuje dôveru 

policajta vykonáva� i na	alej náro�nú a zodpovednú prácu. Pri svojej práci sa pracovníci 

Úradu inšpek�nej služby Policajného zboru stretávali na jednej strane s oficiálnymi 

podaniami, ktoré prichádzali od ob�anov /v niektorých prípadoch i s anonymnými 

podaniami/, a na druhej strane, v súlade so svojím zameraním vyh�adávali latentnú 

kriminalitu, ktorej sa dopúš�ali príslušníci Policajného zboru. Na základe toho vznikla i 

organiza�ná štruktúra úradu. Úrad vykonával preverovanie v zmysle Trestného poriadku /§ 

158/, a preto musel ma� tzv. policajné orgány /§ 12/, pri�om na vyh�adávanie 

a dokumentovanie trestnej �innosti latentnej povahy musel ma� aj operatívnu sú�as�. Okrem 

toho bol v podmienkach úradu vytvorený aj odbor špeciálnych �inností, slúžiaci na 

zabezpe�enie úkonov oh�adom informa�no-technických prostriedkov a niektorých úkonov 

operatívno-pátracej �innosti.Samotné pokrytie celého územia Slovenskej republiky bolo 

ve�mi problematické, a preto sa pristúpilo k vytvoreniu inšpek�ných odborov, z ktorých 

niektoré mali v tom �ase aj detašované pracoviská /Svit, Nitra, Žilina/. Na zabezpe�enie 

nepretržitého kontaktu s ob�anom sa vytvorila Linka dôvery, na ktorú sa mali ob�ania 

možnos� kedyko�vek telefonicky obráti� so svojím problémom, oznámením, podnetom, 

prípadne oznámi� podozrenie z páchania trestnej �innosti policajtom.  

V rámci štrukturálnych zmien, ktoré sa uskuto�nili k 1.decembru 1997, sa upustilo od 

�innosti opera�ného oddelenia, ktoré zabezpe�ovalo �innos� Linky dôvery a zrušilo sa aj 

oddelenie dokumentovania úniku utajovaných skuto�ností. Linka dôvery sa presunula na 

centrálne opera�né stredisko a problematika dokumentovania úniku utajovaných skuto�ností 

na inšpek�né odbory Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Je možné konštatova�, že od linky 

sa o�akávalo podstatne viac a že nepriniesla o�akávaný efekt. Vykonaným rozborom sa 

zistilo, že len 10 % z celkového po�tu tvorili oznámenia o podozrení z trestnej �innosti. V tom 

období bol zrušený aj odbor špeciálnych �inností. 
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Úrad bol aj je ve�a ráz hodnotený nesprávne, a to preto, lebo v radoch samotných 

policajtov bolo prezentované, že je postrachom policajtov a pod. Nebola to pravda a ani 

v sú�asnosti to nie je pravda. Prvoradou úlohou je dokumentovanie a odha�ovanie trestnej 

�innosti a nie zbyto�né „šikanovanie“ policajtov. Snahou je odhali� nepravdivé oso�ovanie, 

škandalizovanie, resp. ohováranie policajtov, a to aj preto, že médiá generalizujú tzv. podania 

a najmä to škodí celému Policajnému zboru. 

Na margo vyššie uvedeného možno uvies�, že okrem represívnych aktivít Úrad 

inšpek�nej služby Policajného zboru vykonával aj niektoré preventívne aktivity. Prevláda 

filozofia prezentova� sa navonok, �ím sa ale na jednej strane poukazovalo, že sa odha�uje 

trestná �innos� vo vlastných radoch, na druhej strane to však škodilo Policajnému zboru ako 

celku, pri�om dôveryhodnos� verejnosti v prácu polície klesala. V prieskumoch verejnej 

mienky bola polícia na poslednom mieste a „padnú�“ už nebolo kde. Na základe toho sa 

dospelo k záveru, že takáto prevencia viac škodí ako prospieva. Preto došlo k zmene filozofie, 

ktorá spo�ívala v aktívnej spolupráci s riadiacimi subjektmi tam, kde najviac dochádza 

k páchaniu trestnej �innosti príslušníkmi Policajného zboru, v oboznamovaní študentov 

rezortných škôl s prí�inami a podmienkami páchania kriminality príslušníkov Policajného 

zboru, ako aj v úzkej spolupráci s policajtmi prostredníctvom rôznych aktívov, prednášok, 

besied a pod., na ktorých sa poukazovalo najmä na prí�iny vzniku protiprávneho konania. Bol 

prijatý úzus, že problematika trestnej �innosti príslušníkov Policajného zboru sa bude skúma� 

v úzkej spolupráci rezortných škôl a vedenia pracovísk Akadémie Policajného zboru 

v Bratislave. 

V roku 1999 sa organiza�né zmeny uskuto�nené v rezorte vnútra dotkli aj Úradu 

inšpek�nej služby Policajného zboru. V intenciách nariadenia Ministra vnútra Slovenskej 

republiky �. 12/1999 o zmene v organizácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a o zmene a doplnení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky �. 48/1998, ktorým 

sa vydáva organiza�ný poriadok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky �. 7/1999, sa zriadila sekcia kontroly a inšpek�nej 

služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Jej vytvorením sa spojili dva dovtedy 

autonómne a nezávislé úrady v priamej riadiacej pôsobnosti ministra vnútra/Úrad kontroly 

ministra vnútra Slovenskej republiky a Úrad inšpek�nej služby Policajného zboru/, ktoré sa 

zaoberali problematikou protiprávneho konania príslušníkov Policajného zboru. Napriek 

ve�mi blízkej vecnej príslušnosti však medzi nimi chýbala priama komunikácia, de facto 

neexistovali priame informa�né toky, ustavi�ne sa objavovali spory o príslušnos�, �o 
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v kone�nom dôsledku oslabovalo akcieschopnos� oboch pracovísk a negatívne pôsobilo i na 

možnos� ob�ana efektívne si uplat�ova� svoje práva. 

Cie�om vytvorenia sekcie kontroly a inšpek�nej služby MV SR, ako jednej zo sekcií 

rezortu vnútra bolo zefektívni� prácu oboch subjektov, zdokonali� kontrolný a represívny 

systém s priamym prepojením na vyššie formy právnej ochrany, spreh�adni� jednotlivé druhy 

�inností, a tak sa priblíži� k ob�anovi. Tieto základné ciele sa podarilo v plnej miere 

realizova� a vykonanými organiza�nými zmenami sa posilnil priamy výkon služby 

v jednotlivých teritóriách. V štruktúre sekcie pôsobil ako relatívne samostatný subjekt Úrad 

inšpek�nej služby Policajného zboru, ktorého riadite� bol zárove� zástupcom generálneho 

riadite�a sekcie. V rámci Úradu inšpek�nej služby Policajného zboru v jednotlivých regiónoch 

i na	alej pôsobili jeho osved�ené organiza�né celky – inšpek�né odbory Bratislava, Banská 

Bystrica a Košice, ktorých vecná pôsobnos� implikovala celý komplex protiprávneho konania 

príslušníkov Policajného zboru. Uvedený rozsah protiprávneho konania v sebe subsumoval 

disciplinárne priestupky, charakteristické najnižším stup�om spolo�enskej nebezpe�nosti pre 

spolo�nos� a odha�ované predovšetkým na základe s�ažností ob�anov pracovníkmi oddelení 

prešetrovania, podozrenia z trestnej �innosti s hornou hranicou trestu od�atia slobody do 3 

rokov riešené pracovníkmi oddelení dokumentovania poverenými výkonom funkcie 

policajného orgánu a závažnú latentne páchanú organizovanú trestnú �innos� príslušníkov 

Policajného zboru, v prevažnej miere súvisiacu s organizovanými skupinami páchate�ov, 

ktorú operatívne rozpracovávali, odha�ovali a dokumentovali pracovníci oddelení 

operatívneho rozpracovania. 

V zmysle organiza�ného poriadku sekcie riadite� inšpek�ného odboru priamo 

zodpovedal za bezpe�nostnú situáciu po línii protiprávneho konania príslušníkov Policajného 

zboru na svojom teritóriu a tým mohol efektívne usmer�ova� a organizova� �innos� svojich 

podriadených. Na oddeleniach operatívneho rozpracovania sa presadzovalo predovšetkým 

využívanie ofenzívnych metód a prostriedkov operatívno-pátracej �innosti. V podmienkach 

úradu preto opätovne vznikol odbor špeciálnych �inností. Okrem spomínaných inšpek�ných 

odborov bol v štruktúre Úradu inšpek�nej služby Policajného zboru za�lenený aj odbor 

dokumentovania a operatívneho rozpracovania s celoslovenskou pôsobnos�ou, ktorý sa k 1. 

decembru 2001 pretransformoval na odbor boja proti korupcii a organizovanej kriminalite, 

tzv. „OBKOK“. 

V roku 2002 sa rezortné organiza�né zmeny opakovane dotkli aj sekcie kontroly 

a inšpek�nej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nariadením ministra vnútra 
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Slovenskej republiky �. 17 z 28. marca 2002 o zmene organizácie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky bola sekcia  kontroly a inšpek�nej služby Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky zrušená a opätovne rozdelená na dva samostatné úrady, ktorých fúziou 

v roku 1999 vznikla, a to na Úrad kontroly ministra vnútra Slovenskej republiky a Úrad 

inšpek�nej služby Policajného zboru. 

 V roku 2007, teda po uplynutí piatich rokov, nastala 	alšia význa�ná organiza�ná 

zmena v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v rámci ktorej sa Úrad 

kontroly ministra vnútra Slovenskej republiky a Úrad inšpek�nej služby Policajného zboru 

opätovne zlú�ili do jedného organiza�ného celku, a to sekcie kontroly a inšpek�nej služby 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zárove� bolo nariadením Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky �. 58 z 27. augusta 2007 o podriadenosti útvarov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v �l. 1 písm. a/ bod �. 2 ustanovené, že generálny riadite� sekcie sa 

podria	uje ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Zriadená sekcia je odborným útvarom 

ministerstva na úseku kontroly a inšpek�nej služby Policajného zboru. V tom �ase sa �lenilasa 

na tri odbory a to organiza�ný odbor, odbor kontroly a odbor inšpek�nej služby. �o sa týka 

odboru inšpek�nej služby, ten sa 	alej �lenil na pä� samostatných oddelení. 1. Inšpek�né 

oddelenie so sídlom v Bratislave a vysunutým pracoviskom v Nitre, ktoré malo v územnej 

pôsobnosti kraje Bratislavský a Nitriansky, 2. Inšpek�né oddelenie so sídlom v Bratislave, 

ktoré malo v pôsobnosti kraje Trnavský a Tren�iansky, 3. Inšpek�né oddelenie so sídlom 

v Banskej Bystrici a vysunutým pracoviskom v Žiline, ktoré malo v pôsobnosti kraje 

Banskobystrický a Žilinský, 4. Inšpek�né oddelenie so sídlom v Košiciach a vysunutým 

pracoviskom v Prešove, ktoré malo v pôsobnosti kraje Košický a Prešovský a oddelenie 

špeciálnych �innostís pôsobnos�ou na celom území SR.   

1.2 Sú�asná organiza�ná štruktúra inšpek�nej služby 

D�a 1. novembra 2011 došlo v rámci sekcie kontroly a inšpek�nej služby k 	alšej, a to 

doposia� k poslednej organiza�nej zmene, ktorá zárove� prezentuje aj sú�asnú organiza�nú 

štruktúru inšpek�nej služby. V tejto súvislosti je potrebné poveda�, že táto organiza�ná zmena 

vychádzala predovšetkým z potrieb inšpek�nej služby aktuálne, efektívne a rýchlo sa 

prispôsobi� vývoju a trendu páchania trestnej �innosti policajtov, z poh�adu kvality, kvantity, 

závažnosti a spôsobu páchania. Zárove� sa v tejto súvislosti vychádzalo z histórie, a teda 

z osved�ených štrukturálnych modelov, t.j.: v rámci sekcie zanikli pôvodné odbory 

a oddelenia a zárove� boli na základe osved�ených modelov opä� zriadené na dva úrady, a to 

úrad inšpek�nej služby a úrad kontroly. V rámci úradu inšpek�nej služby bolo teda 
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z pôvodných piatich oddelení zriadenýchpä� odborov, konkrétne odbor boja proti korupcií 

a organizovanej kriminalite tzv. „OBKOK“, so sídlom v Bratislave a vysunutými 

pracoviskami v Prievidzi, Žiline, Poprade a Lu�enci s pôsobnos�ou na celom území SR; 

odbor inšpek�nej služba západ so sídlom v Bratislave s vysunutým pracoviskom v Nitre 

a pôsobnos�ou pre kraje Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a z Tren�ianskeho kraja pre 

okresy Myjava, Nové mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Partizánske; odbor 

inšpek�nej služby stred so sídlom v Banskej Bystrici s vysunutým pracoviskom 

vŽilinea pôsobnos�ou pre kraje Banskobystrický, Žilinský a z Tren�ianskeho kraja pre okresy 

Tren�ín, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov; odbor inšpek�nej služby východ 

sosídlom v Košiciach a vysunutým pracoviskom v Prešove a pôsobnos�ou pre kraje Košický 

a Prešovský; a odbor špeciálnych �inností  s pôsobnos�ou na celom území SR. Nasledujúca 

schéma prezentuje sú�asnú organiza�nú štruktúru inšpek�nej služby. 

Na �ele úradu inšpek�nej služby stojí riadite�, ktorý je zárove� zástupcom generálneho 

riadite�a sekcie, a ktorý zodpovedá za riadenie a �innos� úradu inšpek�nej služby pod�a 

zásady jediného zodpovedného vedúceho generálnemu riadite�ovi sekcie. Zastupuje 

generálneho riadite�a sekcie po�as jeho neprítomnosti v plnom rozsahu práv, povinností 

a zodpovednosti, okrem vecí, ktoré si generálny riadite� vyhradil. Generálny riadite� sekcie, 

spolu s riadite�om úradu inšpek�nej služby, riadite�om úradu kontroly a riadite�om 

organiza�ného odboru, tvoria vedenie sekcie.  
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Obr. 1. Sú�asná organiza�ná štruktúra Úradu inšpek�nej služby 

Zdroj: Sekcia kontroly a inšpek�nej služby MV SR 
 

1.3 Postavenie a hlavné úlohy inšpek�nej služby 

Sekcia kontroly a inšpek�nej služby MV SR, pod ktorú úrad inšpek�nej služby patrí,  

je samostatný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výlu�ne podriadený ministrovi 

vnútra Slovenskej republiky, nezávislý od riadenia a štruktúr polície, ktorý plní úlohy na 

úseku kontroly a inšpek�nej služby, t.j.: na úseku kontroly je najmä gestorom vnútorného 

kontrolného systému, vybavovania s�ažností  a petícií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, a na úseku inšpek�nej služby odha�uje a vyšetruje trestnú �innos� 

príslušníkov Policajného zboru. 

Z uvedeného vyplýva, že sekcia kontroly a inšpek�nej služby MV SR, je z h�adiska 

riadiacich väzieb priamo podriadená ministrovi vnútra Slovenskej republiky, pri�om dozor 

nad �innos�ou inšpek�nej služby v trestnom konaní vykonáva miestne príslušná okresná 

prokuratúra a špeciálna prokuratúra v súlade so zákonom �. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v 

znení neskorších predpisov, �ím je zabezpe�ená jej nezávislos�.   

Pôsobnos� sekcie teda vychádza z pôsobnosti MV SR, ako ústredného orgánu štátnej 

správy SR upravenej v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných  

právnych predpisoch, organiza�nom poriadku ministerstva a 	alších interných aktoch 



�

�

 

44 

riadenia, resp. interných predpisoch. Inšpek�ná služba ako odborný útvar rezortu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky je vecne príslušná na odha�ovanie, dokumentovanie a 

vyšetrovanie trestných �inov spáchaných policajtmi. Týmto je charakterizované jej zvláštne 

postavenie.  

Pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom štyroch odborov a jej hlavnou 

úlohou je odha�ovanie, objas�ovanie a  vyšetrovanie trestnej �innosti policajtov, vrátane 

korupcie a organizovaných foriem trestnej �innosti. Odbor boja proti korupcii a organizovanej 

kriminalite má v rámci inšpek�nej služby špecifické postavenie, nako�ko je vecne príslušný 

najmä na korup�né prípady a najzávažnejšie formy trestných �inov s prvkami organizovanej 

spolupráce s celoslovenskou pôsobnos�ou. �alšie tri odbory západ, stred a východ sú miestne 

príslušné v krajoch a okresoch pod�a územno-správneho �lenenia Slovenskej republiky 

a pod�a príslušnosti súdov, pri�om miestna príslušnos� jednotlivých odborov je upravená 

v internom akte riadenia MV SR. 

Úrad inšpek�nej služby plní a vykonáva najmä tieto úlohy: 

•  eviduje a vybavuje oznámenia a podania o podozrení z páchania, 

•  trestnej �innosti policajtov, 

•  odha�uje a dokumentuje trestné �iny páchané policajtmi, vykonáva operatívno-

pátraciu �innos� pod�a osobitného predpisu, využíva informa�no-technické 

prostriedky a využíva databázy informa�ných systémov ministerstva a Policajného 

zboru, prijíma trestné oznámenia, a ak je podozrivým policajt, vybavuje ich pod�a 

Trestného poriadku, vykonáva vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie o trestných �inoch 

policajtov, 

•  spolupracuje s útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru pri odha�ovaní 

trestnej �innosti policajtov a navrhuje preventívne opatrenia, vyžaduje potrebnú 

spoluprácu a sú�innos� pri plnení úloh inšpek�nej služby od policajtov, štátnych 

zamestnancov a zamestnancov, 

•  vykonáva sledovanie osôb a vecí a technicky zabezpe�uje používanie informa�no-

technických prostriedkov, 

•  navrhuje opatrenia na predchádzanie a zamedzovanie trestnej �innosti policajtov, 

•  zabezpe�uje spoluprácu a koordináciu �inností pri objas�ovaní trestnej �innosti 

policajtov s medzinárodným prvkom, 

•  koordinuje �innosti na úseku boja proti korupcii a 	alšej závažnej trestnej �innosti 

v Policajnom zbore a navrhuje opatrenia na jej odstránenie. 
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Na zabezpe�enie plnenia úloh je vydané príslušníkom inšpek�nej služby 

splnomocnenie ministra vnútra SR a odznak kriminálne polície. Uvedené splnomocnenie 

obsahuje eviden�né �íslo, �íslo služobného preukazu držite�a splnomocnenia, dátum vydania, 

podpis ministra vnútra, odtla�ok okrúhlej pe�iatky so štátnym znakom a ochrannú známku. 

Splnomocnenie osved�uje oprávnenie policajta inšpek�nej služby plni� najmä tieto úlohy: 

•  vstupova� a vchádza� služobnými cestnými vozidlami bez 	alšieho obmedzenia 

a sprievodu do objektov, priestorov, na pozemky a pracoviská útvarov MV SR, 

zariadení ministerstva, rozpo�tových organizácií a príspevkových ministerstva, 

krajských alebo okresných riadite�stiev PZ, HaZZ a Akadémie PZ, pod�a služobne 

potreby sa zdržiava� a parkova� služobnými cestnými vozidlami v týchto objektoch, 

•  vstupova� do objektov a chránených priestorov a oboznamova� sa s utajovanými 

skuto�nos�ami, po splnení podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, 

•  vstupova� na pracoviská s režimovými opatreniami ochrany v sprievode príslušného 

nadriadeného, vedúceho štátneho zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, 

•  kontrolova�, �i príslušník PZ, HaZZ, Horskej záchrannej služby, zamestnanec 

vykonávajúci štátnu službu, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, alebo 

v pracovnom pomere, nie je v �ase služby alebo v pracovnom �ase pod vplyvom 

alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,  a dodržiava ur�ený zákaz faj�enia 

v priestoroch a objektoch zamestnávate�a na útvaroch ministerstva, zariadeniach 

a organizáciách  ministerstva, útvaroch PZ, HaZZ, Horskej služba a Akadémie PZ, 

•  využíva� informa�né fondy, databázy a archívy ministerstva, PZ, HaZZ, Horskej 

služby, útvaroch, zariadeniach a organizáciách ministerstva, Akadémie PZ, pri 

poskytovaní informácií o evidencií vozidiel postupuje pod�a osobitného predpisu, 

•  požadova� od policajtov pri výkone služby vo�ný prejazd, ak hrozí nebezpe�enstvo 

z omeškania, 

•  požadova� pri výkone inšpek�nej služby od policajtov, príslušníkov HaZZ, Horskej 

služby, štátnych zamestnancov, a zamestnancov útvarov, zariadení a organizácií 

ministerstva, útvarov PZ, HaZZ a Akadémie PZ: 

1/ predloženie registratúrnych záznamov, záznamov, spisov, dokumentov, 

dokladov, ktoré v odôvodnených prípadoch môže zaisti�, , dôvody predloženia 

registratúrnych záznamov, záznamov, spisov, dokumentov a dokladov oznámi, 

len ak je v prospech objasnenia veci 



�

�

 

46 

2/ nahliadnutie do dokumentácie získanej informa�no-technickými 

prostriedkami, ma základe predchádzajúceho súhlasu subjektu, ktorý 

o technický úkon žiadal, 

3/ potrebné podklady a nevyhnutné vysvetlenia, 

•  pri výkone inšpek�nej služby neoznamova� dôvody vstupu do objektov v pôsobnosti 

ministerstva 

2 TRESTNÁ �INNOS� POLICAJTOV 

Z rôznych odborných literárnych prame�ov, policajných štatistík, ale aj médií, �i už 

formou televízie, rozhlasu, alebo novín je zrejmé, že kriminalita ako nežiaduci a spolo�ensky 

nebezpe�ný jav, sa stala sprievodnou a znepokojujúcou sú�as�ou nášho každodenného života, 

prenikla do všetkých jeho oblastí a nezvy�ajne agresívne sa neustále usiluje presakova� do 

najvyšších štruktúr a rovín verejnej a štátnej správy, do politiky, reprezentovanej 

predovšetkým jej elitami, z rôznych politických strán, pôsobiacich v parlamente, vláde, 

mestách �i samosprávnych krajoch, do justície a taktiež do Policajného zboru. 

Páchanie trestnej �innosti príslušníkmi Policajného zboru prostredníctvom neustále sa 

vyvíjajúcich nových foriem, metód a prostriedkov páchania, si vyžaduje adekvátnu a neustálu 

reakciu zo strany inšpek�nej služby, predovšetkým prostredníctvom flexibilne a efektívne sa 

meniacich a prispôsobujúcich metód a prostriedkov slúžiacich na jej odha�ovanie 

a objas�ovanie. 

Tak ako nie je možné úplne zabráni� páchaniu trestnej �innosti, resp. eliminova� 

kriminalitu ako takú úplne na nulu, tak isto nie je možné úplne eliminova� kriminalitu zo 

strany policajtov. Avšak ak chceme trestnú �innos� policajtov eliminova� na �o najnižšiu 

možnú mieru, tzn. ak chceme ú�inne predchádza� páchaniu tejto trestnej �innosti, je v prvom 

rade potrebné pozna�, analyzova� a vyhodnocova� prí�iny, podmienky a spôsoby jej 

páchania, jej stav a vývoj, ako aj stav a vývoj celkovej kriminality, pretože, je nesporné, že 

vývoj kriminality v celospolo�enskom meradle ovplyv�uje aj vývoj páchania trestnej �innosti 

v prostredí polície, ktorá s ním úzko súvisí. Trestná �innos� policajtov existuje aj napriek 

skuto�nosti, že po náro�nom prijímacom konaní do služobného pomeru, sa od neho o�akávajú 

vysoké morálne, psychické a odborné dispozície, ako aj vysoké právne vedomie. Zlyhanie 

�udského faktora, v konfrontácií s náro�ným povolaním, akým bezpochyby služba 

v Policajnom zbore je, taktiež nemožno úplne vylú�i�. �alej je potrebné poznamena�, že 

efektivita policajnej práce je bezprostredne závislá od podpory verejnosti, ktorá musí ma� 

v Policajný zbor dôveru, aby jej mohla zveri� ochranu života, zdravia, majetku, ako 
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základných �udských práv, nehovoriac o tom, že v nejednom prípade, pri jeho odha�ovaní, �i 

objas�ovaní, bola, je aj bude pomoc verejnosti, teda ob�ania v pozícií napr. svedka, 

informátora, spolupracujúcej, �i dôveryhodnej osoby, doslova k�ú�ová. Avšak dôvera 

verejnosti vo�i Policajnému zboru je podmienená postojom a spávaním samotných policajtov. 

2.1 Stav a vývoj trestnej �innosti policajtov 

Z poh�adu stavu a vývoja trestnej �innosti inšpek�ná služba evidovala v roku 2012 na 

úseku trestného konania 2423 vecí, �o je o 11 viac ako v roku 2011. Celkový nápad vecí 

evidovaný na úseku trestného konania tvorili podnety od ob�anov, podnety z vlastnej 

vyh�adávacej �innosti, oznámenia predkladané prokuratúrou, Zborom väzenskej a justi�nej 

stráže, alebo iné podnety (napríklad oznámenia postúpené od iných služieb). Z celkového 

po�tu 2423 vecí bolo ukon�ených 2003 vecí, �o predstavuje 82,7 % a 420 vecí bolo k 31. 12. 

2012 v štádiu riešenia. Spôsoby ukon�enia vecí z uvedeného celkového po�tu: 1358 vecí 

(56,0 %) bolo pred za�atím trestného stíhania odmietnutých pod�a § 197 ods. 1, písm. d) 

Trestného poriadku, 76 vecí (3,1 %) bolo pred za�atím trestného stíhania odovzdaných inému 

orgánu na disciplinárne konanie pod�a § 197 ods. 1, písm. b) Trestného poriadku, 166 vecí 

(6,9 %) bolo po za�atí trestného stíhania zastavených pod�a § 215 ods. 1 Trestného poriadku, 

112 vecí (4,6 %) bolo ukon�ených návrhom na podanie obžaloby pod�a § 209 ods. 1 

Trestného poriadku na príslušnú dozorujúcu prokuratúru, 59 vecí (2,5 %) bolo po za�atí 

trestného stíhania ukon�ených postúpením pod�a § 214 ods. 1 Trestného poriadku inému 

orgánu na disciplinárne konanie, ke	že nešlo o trestný �in, ale priestupok, 53 vecí (2,2 %) 

bolo v procese trestného konania prerušených pod�a § 228 Trestného poriadku, 179 vecí (7,4 

%) bolo ukon�ených inými spôsobmi pod�a ustanovení Trestného poriadku (napríklad 

odložením pod�a § 197 ods. 1, písm. c) Trestného poriadku, návrhom na podmiene�né 

zastavenie trestného stíhania pod�a § 216 Trestného poriadku, alebo iným návrhom 

prokurátorovi pod�a § 209 Trestného poriadku a pod.), 420 vecí (17,3 %) bolo k 31. 

decembru 2012 v štádiu riešenia. 

Inšpek�ná služba v roku 2012 vydala 179 uznesení o vznesení obvinenia pod�a § 206 

Trestného poriadku, v ktorých bolo obvinených 134 policajtov za 185 trestných �inov. V 

súvislosti s vyšetrovaním trestnej �innosti policajtov bolo obvinených aj 39 civilných osôb, 

ktoré sa podie�ali na  páchaní trestnej �innosti formou spolupáchate�stva, alebo samostatnými 

skutkami. Na odha�ovaní trestnej �innosti policajtov v roku 2012 sa podie�al aj vtedajší úrad 

boja proti organizovanej kriminalite prezídia Policajného zboru. Vyšetrovate� tohto útvaru 

obvinil jedného policajta, ktorý bol sú�as�ou organizovanej skupiny. Celkovo bolo v rámci 
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Slovenskej republiky v roku 2012 vznesené obvinenie 135 policajtom za 186 trestných �inov, 

�o je o 10 policajtov a 15 trestných �inov viac ako roku 2011. Pri skuto�nom po�te 21 733 

policajtov (pod�a stavu obsadenosti policajných miest k 31. decembru 2012) podiel 

obvinených policajtov tvorí 0,62 %. Celkový preh�ad po�tu obvinených policajtov za obdobie 

rokov 2007 až 2012 je uvedený v tabu�ke �. 1.    

 
Z dlhodobého h�adiska má po�et obvinených policajtov kolísajúcu tendenciu, �o 

znázor�uje aj spojnica trendov v grafe �. 1, kde sú znázornené po�ty obvinených policajtov za 

roky 2007 až 2012.   

 
�o sa týka analýzy páchate�ov trestnej �innosti policajtov, je možné v tejto súvislosti 

uvies�, že s celkového po�tu 135 obvinených policajtov bolo z poh�adu miesta ich služobného 

zaradenia najviac obvinených v Bratislavskom kraji a Nitrianskom kraji, najmenej v 

Tren�ianskom kraji. Najvä�ší nárast oproti roku 2011 bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji 

(+13), kde bolo v roku 2011 najmenej obvinených policajtov. Po�ty obvinených  policajtov 

pod�a miesta ich služobného zaradenia v jednotlivých krajoch sú znázornené v plošnom 

mapovom grafe �. 2.  
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Po�ty obvinených policajtov z poh�adu miesta ich služobného zaradenia a ich 

porovnanie v rokoch 2011 a 2012 sú znázornené v tabu�ke �. 2. Z dlhodobého h�adiska sa na 

popredných miestach s po�tom obvinených policajtov umiest�uje Bratislavský kraj a Košický 

kraj. V tejto súvislosti treba podotknú�, že tento po�et vyplýva z viacerých faktorov, akými sú 

ve�kos� teritória, dislokácia ve�kých miest na území kraja, fluktuácia policajtov v útvaroch 

krajských miest a v prípade hlavného mesta aj dislokácia útvarov s celoslovenskou 

pôsobnos�ou.  

 
Z h�adiska jednotlivých služieb Policajného zboru je po�et obvinených policajtov, ako 

aj ich porovnanie s rokom 2011, uvedený v tabu�ke �. 3. V roku 2012 bol najvä�ší nárast 

oproti roku 2011 zaznamenaný pri službe kriminálnej polície (+20) a službe dopravnej polície 

(+9). Naopak najvä�ší pokles bol zaznamenaný pri službe poriadkovej polície (-12) a službe 

hrani�nej polície (-6). Najpo�etnejšie zastúpenie majú služby poriadkovej, dopravnej a 

kriminálnej polície, vzh�adom k tomu, že ide o najrozšírenejšie služby a sú to služby 
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Policajného zboru, ktoré sú príslušné na prejednávanie priestupkov a služby �inné v procese 

trestného konania.  

 
Po�ty obvinených policajtov pod�a fyzického veku a ich porovnanie v rokoch 2011 a 

2012 sú znázornené v grafe �. 3. Z celkového po�tu obvinených policajtov bola opätovne 

najpo�etnejšou skupinou veková kategória od 31 do 40 rokov. V tejto vekovej kategórii bolo 

obvinených 63 policajtov, �o predstavuje takmer polovicu (47 %) z celkového po�tu 

obvinených policajtov. Za posledné dva roky možno skonštatova�, že táto veková skupina 

zostáva najrizikovejšou z poh�adu potenciálneho zlyhania policajta a jeho protiprávneho 

konania.  

 
Preh�ad obvinených policajtov pod�a odslúžených rokov v Policajnom zbore je 

znázornený v grafe �. 4. Vzh�adom na skuto�nos�, že dlhšie slúžiaci policajti si viac vážia 

svoje povolanie a z neho vyplývajúce sociálne výhody, s pribúdajúcim po�tom odslúžených 

rokov klesá po�et páchate�ov trestných �inov.  
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�o sa týka kategorizácie trestných �inov, je možné uvies�, žez celkového po�tu 186 

zadokumentovaných trestných �inov za rok 2012, boli približne dve tretiny trestných �inov 

spáchaných v súvislosti s výkonom štátnej služby policajta a jedna tretina trestných �inov 

bola spáchaná mimo služby, v �ase osobného vo�na. V súvislosti s výkonom štátnej služby 

policajta boli naj�astejšie páchané trestné �iny zneužitia právomoci verejného �inite�a a mimo 

služby prevládali trestné �iny proti majetku.  Z analýzy trestnej �innosti policajtov vyplýva, 

že v najvä�šom po�te boli spáchané trestné �iny proti poriadku vo verejných veciach, kde 

bolo spáchaných 91 trestných �inov, �o je o 18 trestných �inov viac oproti roku 2011. K 

nárastu došlo tiež v skupine trestných �inov proti majetku, kde bolo spáchaných 29 trestných 

�inov, �o je o 4 trestné �iny viac ako v roku 2011. Naopak, k poklesu došlo v skupine 

trestných �inov proti životu a zdraviu, kde bolo spáchaných 21 trestných �inov, �o je o 9 

trestných �inov menej oproti roku 2011. Percentuálne zastúpenie vybraných skupín trestných 

�inov je znázornené v grafe �. 5.  
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2.2 Prí�iny a podmienky 

Prí�iny a podmienky páchania trestnej �innosti policajtov je možné asi najlepšie 

vysvetli� na prípade trestného �inu zneužívanie právomoci vejného �inite�a, ktorý je páchaný 

s pomedzi  trestnéch �inov policajtov naj�astejšie, aj zvh�adom na skuto�nos�, že býva 

pomerne �asto páchaný v jedno�innosm súbehu s iným trestným �inom.  

Už samotný názov trestného �inu prezrádza, že zjednodušene povedané pôjde 

o skuto�nos�, ke	 policajt použil právomoc na dosiahnutie iného cie�a ako toho, pre ktorý mu 

táto právomoc bola zverená. Je zrejmé, že ide o dos� ve�ký rozsah právomocí, ktorími sa 

zasahuje do práv a slobôd ob�anov, preto, je možné vymedzi� oblasti, kde naj�astejšie 

dochádza k páchaniu tohto trestného �inu. Ide predovšetkým o oblasti na úseku objas�ovania 

a prejednávania priestupkov v doprave, teda poti bezpe�nosti a plynolosti cestnej premávky, 

dopravných nehôd, na úseku odha�ovania a vyšetrovania trestných �iov, s úmyslom privodi� 

inej osobe prospech alebo ujmu, vykonávanie úkonov v súvislosti s evidenciami motorvých 

vozidiel, zbraní a rôznych licencií, vykonávanie úkonov na úseku pobytov cudzincov, 

vyzrádzanie útajovaných skuto�ností,  informácií rôzneho trestno-procesného, �i operatívneho 

charakteru alebo informácií s informa�ných systémov polície za ú�elom zabezpe�enia 

neoprácneného prospechu, bezdôvodné, alebo neprimerané použitie násilia a pod.  

Pre správnu orientáciu v problematike prí�iny páchania trestnej �innosti policajtov 

môžeme rozdeli� na dve ušie kategórie, a to objektívne prí�iny a súbjektívne prí�iny.     

Objektívne prí�iny 

�o sa týka objektívnych prí�in páchania trestnej �innosti policajtov možno poveda�, 

že tu ide predovšetkým o ú�inky stresových, konfliktývnych a zá�ažových situácií na 

psychzku policajta vo vz�ahu ku kolektívu v práci, a žýivotu v jeho rodine, obmena policajtov 

a priliš �asté zmeny na postoch priamych nadriadených, nestálos� a rýchle zmeny úkonov, 

situácií a podmienok výkonu služby, a taktiež netreba zabudnú� na mzdové, bytové a 	alšie 

socíálne problémy policajtov. 

Subjektívne prí�iny 

Medzi naj�astejšie prí�iny páchania trestnej �innosti policajtov je možné zaradi� snahu 

o majetkový prospech a snahu o získanie výhod pre blízke osoby. Medzi 	alšie prí�iny patria: 

nedostato�né osvojenie etických zásad a nízka služobná disciplína, nedostato�ná odborná 

pripravenos� a úrove� právneho vedomia policajta, nákladný životný štýl, závislos� (alkohol, 

drogy, gamblerstvo), u�ah�enie si výkonu služobnej �innosti, zneužitie nízkej úrovne 

právneho vedomia ob�anov, zákonná možnos� rozhodova�, naria	ova�, kontrolova� �i 
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sankcionova�, služobná rovnošata ako znak prevahy nad ob�anom v súvislosti s pocitom 

akejsi nadradenosti �i moci, vyústenie rodinných konfliktov a pod. 

Podmienky páchania trestnej �innosti policajtov 

Aj napriek tomu, že podmienky, ktoré naj�astejšie vedú k porušovaniu zákonov 

a interných predpisov MV SR, resp. podmienky, ktoré umož�ujú spáchanie trestnej �innosti 

policajtov, sú pre každý konkrétny prípad charakteristické osobitne, je možné ich do ur�itej 

miery zovšeobecni�. Za najaktuálnejšiu podmienku, a taktiež podmienku najintenzívnejšie 

podporujúcu páchanie trestnej �innosti policajtmi, možno ozna�i� pocit nízkeho finan�ného 

ohodnotenia policajnej práce v porovnaní s inými,a tým pádom aj úzko spojené porovnávanie 

vlastnej životnej úrovne so životnou úrov�ou iných. Uvedené je medzi samotnými policajtmi 

chápané, resp. brané ako isté ospravedlnenie svojej trestnej �innosti, tzn. že spolo�enské 

nedostatky, �i páchanie inej trestnej �innosti, má za následok omnoho vä�šie škody, ako ich 

trestná �innos�.  

Medzi 	alšie podmienky páchania tejto trestnej �innosti patria: nedostatky pri výbere 

vhodných uchádza�ov o prijatie do služobného pomeru, nedostato�ná kontrolná �innos�, 

tolerancia k nezákonnému postupu, nevhodný osobný príklad, nedostatok pozitívneho vz�ahu 

zo strany nadriadených, nízka úrove� disciplíny, poriadku a režimu života na pracovisku, 

tolerancia zo strany kolegov, strach podriadených poukáza� na nezákonné konanie na 

pracovisku a pod. �alej je potrebné v tejto súvislosti uvies�, že v mnohých prípadoch 

dochádza k vytvoreniu podmienok na spáchanie trestného �inu aj so strany samotného 

policajta, pri�om na jej spáchanie využíva rôzne osobité, resp. špecifické charakteristické �rty, 

ako sú nevedomos� ob�anov, spáchanie �inu  v službe, mimo nej, samotné služobné 

zaradenie, konkrétny druh služby, �i riadiaca funkcia.   

3 OSOBITOSTI ODHA�OVANIA A DOKUMENTOVANIA TRESTNEJ �INNOSTI 
POLICAJTOV 
3.1. Špecifiká trestnej �innosti policajtov 

Z poh�adu trestnej �innosti je trestná �innos� policajtov skrytou �innos�ou, ktorej 

zis�ovanie, tým máme na mysli jej odha�ovanie a dokumentovanie, má svoje špecifiká, ktoré 

vyplývajú zo samotnej charakteristiky tejto trestnej �innosti, ako aj z jej jednotlivých 

prejavov. Skrytos� a teda jej vysoká miera latencie je pod�a nášho názoru, jedným 

z najvýraznejších špecifík tohto druhu kriminality. Policajná prax jednozna�ne potvrdzuje, že 

ak nezískame o trestnej �innosti príslušníkov PZ, špeciálne u korupcie a v niektorých 

prípadoch aj u zneužívania právomoci verejného �inite�a, najmä v súbehu s korupciou, 
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informácie  v�as, ak ju neodha�ujeme a nedokumentujeme v �ase, kedy je spáchaná, úspech je 

len vecou šikovnosti a skúsenosti pracovníkov inšpekcie alebo len vecou náhody. 

�alším výrazným špecifikom sú osobitos� a postavenie samotného páchate�a tejto 

trestnej �innosti, ako špeciálneho subjektu. V tomto zmysle stojí za zmienku aj skuto�nos�, že 

istý rozdiel medzi bežným odha�ovaním alebo dokumentovaním a tým, ktoré je realizované 

inšpek�nou službou je zjednodušene povedané ten, že zvy�ajne pri bežnej situácií je spáchaný 

trestný �in, ale nie je známy jeho páchate�, avšak v rámci inšpek�nej služby je vo vä�šine 

prípadov opa�ne.  

Z doterajších skúseností v rámci odha�ovania a dokumentovania trestnej �innosti 

policajtov jednozna�ne vyplýva, že základným predpokladom úspechu je komplexné, 

intenzívne, cie�avedomé a systematické plnenie úloh príslušníkmi inšpek�nej služby, ktorých 

obsahom je zistenie alebo získanie relevantných informácií a dôkazov o tejto trestnej �innosti. 

Pre správnu orientáciu v problematike možno uvies�, že odha�ovaním chápeme 

aktívnu �innos�, smerujúcu k zisteniu neznámych informácií, ktoré charakterizujú 

pripravovanú, páchanú alebo už spáchanú protiprávnu udalos�, resp. dej, proces alebo jav, zo 

strany príslušníka polície. Dokumentovaním v tomto prípade rozumieme proces poznania 

tejto udalosti, �i rekonštrukciou reálneho obrazu tejto udalosti, obsahom ktorého je zis�ovanie 

a zabezpe�enie objektívnych skuto�ností a okolností nasved�ujúcich spáchanie trestného �inu 

a tým poukazujúce na trestnos� konania konkrétnej osoby. Ú�elom oboch týchto �inností je 

získania informácií, za ú�elom ich využitia v trestnom konaní.  

Ak vychádzame s princípov právneho štátu, tak bezpe�nostné a policajné zložky musia 

vo vz�ahu k ob�anom rešpektova� zákonné limity a ústavné garancie v jasnej a konkrétnej 

delimitácií práva, máme na mysli najmä �innos� pri realizácií služobnej �innosti, služobných 

zákrokov, �i policajných zásahov, ktoré musia vychádza� predovšetkým z Ústavy Slovenskej 

republikyako najvyššieho a základného zákona štátu, a z medzinárodných zmlúv v oblasti 

�udských práv a základných slobôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, pretože práve 

tieto medze inherencie štátu do ob�ianskej sféry. Oprávnenia, úlohy, povinnosti a prostriedky 

príslušníkov PZ sú sekundárne konkretizované s tzv. „ policajných“ zákonoch. Preto 

príslušníci inšpek�nej služby sú svojou cie�avedomou, aktívnou, nekompromisnou 

a systematickou �innos�ou, realizovanou na tomto úseku boja proti trestnej �innosti, povinní 

presved�i� ob�anov o svojej akcieschopnosti, efektívnosti, transparentnosti, v tejto súvislosti 

aj na to nadväzujúcej opodstatnenosti a tým vlastne získa� ich dôveru. 
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Na základe analýzy �innosti príslušníkov inšpekcie je môžeme konštatova�, že 

základným predpokladom odha�ovania trestnej �innosti policajtov, je poznanie konania 

konkrétneho subjektu, ktoré môže tvori� istý kriminalistický obraz spôsobu páchania tejto 

trestnej �innosti v presne definovanom prostredí, tzn. napr. konkrétnu �innos� príslušníkov 

dopravnej, poriadkovej �i kriminálnej polície. 

�alej je na základe tejto analýzy možné konštatova�, že spôsoby odha�ovania 

a dokumentovania trestnej �innosti policajtov sa podstatne odlišujú od metód používaných pri 

odha�ovaní a dokumentovaní alebo vyšetrovaní iných druhov trestnej �innosti. Je tomu tak 

predovšetkým preto, že modus operandi týchto trestných �inov, je ovplyvnený hlavne ich 

objektom a subjektom, ktorý je ve�mi špecifický a špecifické sú aj samotné kriminalistické 

spoty, ktoré vznikajú pri ich páchaní.  

To isté platí o metódach, prostredníctvom ktorých sa má predmetný druh kriminality 

odhali�, musia korešpondova� s povahou tejto trestnej �innosti a musia by� taktiež zamerané 

do oblasti �i prostredia, kde je trestná �innos� páchaná, resp. v ktorej sa vyskytujú relevantné 

informácie charakterizujúce daný jav.  

3.2 Spôsoby odha�ovania a dokumentovania 

Rešpektujúc vyššie uvedené, môžeme pri sú�asnom zachovaní komplexného skúmania 

danej problematiky uvies�, že odha�ovanie trestnej �innosti policajtov sa vykonáva jednak na 

základe prijatia podnetu o jej páchaní alebo na základe prijatia ur�itých indikátorov, ktoré pre 

inšpek�nú službu znamenajú existenciu ur�itej relevantnej udalosti. Na základe uvedeného, 

následný proces odha�ovania a dokumentovania predmetnej trestnej �innosti rozde�ujeme do 

dvoch skupín, a to odha�ovania realizované integrovane do trestného konania a odha�ovania 

realizované nezávisle na trestnom konaní. 

�o sa týka odha�ovanie realizovaného integrovane do trestného konania, tak tento 

proces sa uskuto��uje vtedy, ak pracovník inšpekcie získal podnet o trestnej �innosti, ktorého 

obsah má charakter oficiálnosti a konkrétnosti, pri�om na základe neho môže následne 

vyšetrovate� inšpekcie za�a� trestné stíhanie vo veci. Ve�mi efektívne sa v tomto procese 

využíva metóda operatívno-pátracej �innosti – operatívna kombinácia. Ak použijeme 

Protivinského18 definíciu, môžeme uvies�, že ide o cie�avedomý postup, v tomto prípade 

pracovníkov inšpek�nej služby pri využívaní okolností a danej situácie, realizovaní na základe 

                                                 
18 PROTIVINSKÝ, M. Operatívna kombinaceanebprovokace. In: Kriminalistický zborník �.3, 6/1997, s 176  



�

�

 

56 

vhodne zvolených operatívno-pátracích úkonov a opatrení, ktorej cie�om je v relatívne �asovo 

krátkom období zadokumentova� skuto�nosti dôležité pre trestné konanie. 

Odha�ovaním realizovaním nezávisle na trestnom konaní rozumieme typ postupu, 

ktorý je sú�as�ou širšej stratégie odha�ovania trestnej �innosti u policajtov, ktorý sa realizuje 

s využitím ostatných metód, prostriedkov a foriem operatívno-pátracej �innosti. Vä�šinou je 

ho možné  zvoli� v prípadoch, ak oznamovate� podnetu chce zosta� v anonymite, alebo pôjde 

o informácie získané vlastnou operatívnou �innos�ou, �i prostredníctvom informátora, 

dôveryhodnej osoby alebo osoby spolupracujúcej v prospech Policajný zbor, pri�om tento 

podnet, resp. informácie nie sú ešte posta�ujúce na za�atie trestného stíhania alebo vznesenia 

obvinenia v zmysle trestného poriadku. Zmyslom uvedeného, je prostredníctvom 

operatívneho preverovania alebo operatívneho rozpracovania pracovníkov inšpek�nej služby  

preveri� hodnovernos� týchto informácií a následne zisti�, resp. získa� a zadokumentova� 

	alšie relevantné informácie, ktoré bu	 potvrdia alebo vyvrátia podozrenie zo spáchania 

alebo z páchania trestnej �innosti. V prípade, ak príslušník inšpek�nej služby, ktorý realizuje, 

�i zabezpe�uje plnenie úloh na úseku preverovania alebo rozpracovania podnetu, zistí 

dostato�né množstvo relevantných informácií, ktoré dostato�ne usved�ujú podozrivého 

príslušníka PZ zo spáchania trestnej �innosti, odovzdáva následne prípad vyšetrovate�ovi 

inšpekcie formou odstúpenia podnetu na za�atie trestného stíhania, a následne v sú�innosti 

s ním plní  	alšie úlohy na úseku odha�ovania a dokumentovania v rámci spolo�ného 

postupu.  

Poznanie, spracovanie a realizovanie uvedených skuto�ností samozrejme závisí od 

aktivity, odbornosti, skúsenosti a šikovnosti toho ktorého príslušníka inšpekcie, ako aj od jeho 

schopnosti získa� uvedené informácie, �i už znalos�ou situácie v záujmovom objekte alebo 

o záujmovom predmete na požadovanej profesionálnej úrovni, a tak isto aj realizácia 

operatívno-pátracej �innosti s poznaním príslušných právnych a taktických možností využitia 

jej metód, foriem a prostriedkov a tieto následne správne, vhodne a efektívne využi� pri 

zachovaní maximálnej konšpirácie, �alej informa�no-technických prostriedkov, prípadne 

inštitútov pod�a piatej hlavy Trestného poriadku.  

Pracovníci inšpek�nej služby sú �asto charakterizovaní ako nepriatelia policajtov, 

a žia� nie len tých, ktorí trestnú �innos�, páchajú, preto musí by� v záujme všetkých jej 

pracovníkov skvalitnenie práce na tomto úseku, teda prezentácie dôvodov, k �omu slúži 

a pre�o bola vytvorená inšpek�ná služba, že pracovník inšpekcie nie je nadriadený alebo 

nejaký „postrach, majúci v hlave ni� iné, len ako odstríha� za každú cenu nejakého policajta 
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a jeho vyzle�enie z uniformy“, ale skuto�ne je jeho �innos� potrebná, pretože je nesporné, že  

v radoch polície sa nachádza ur�itá �as� osôb, ktoré tam nepatria. 

3.3 Možné indikátory trestnej �innosti policajtov 

Trestné �iny sú sú�as�ou materiálneho sveta, v dôsledku univerzálnej súvislosti javov, 

všeobecnej schopnosti odrazu hmoty a prí�inného vý�ahutzn., že nutne zanechávajú odraz 

v prostredí, v ktorom sú pripravované, páchané a utajované. V dôsledku interakcie páchate� – 

prostredie, dochádza k vzájomnému odrazu. Prvky prostredia sú nielen materiálne útvary – 

veci, predmety, listiny ale taktiež �udia, v ktorých vedomí dochádza k odrazu udalosti 

trestného �inu a súvisiacich skuto�ností19. 

Za dôležité v tejto problematike považujeme uvies�, že pri riešení konkrétnych úloh na 

úseku odha�ovania  a dokumentovania trestnej �innosti policajtov, ide o rozpoznanie istých 

javov policajného života, inými slovami ide o sledovanie možných indikátorov trestnej 

�innosti.  

Pod pojmom indikátor trestnej �innosti rozumieme ur�ité symptómy ( príznaky, 

signály) vyvolávajúce (nasved�ujúce) podozrenie, že utajovaným spôsobom vznikla, 

respektíve prebieha protiprávna udalos�20. 

Ako príklad uvedeného môžeme uvies�, že už len samotná rozsiahla oblas� �inností 

polície je predur�ená k disponovaniu rôznych významných informáciílebo jej orgány 

vydávajú záväzné rozhodnutia, ktoré pre ur�ité osoby predstavujú hmotnú alebo nehmotnú 

výhodu, napr. pri zaobstarávaní vecí všeobecného záujmu. Predovšetkým ide o záujem 

rôznych teritoriálnych organizovaných skupín, zlo�ineckých skupín, ale aj jednotlivcov 

v oblastiach ako sú:  

•  získanie interných informácií o pripravovaných policajných opatreniach, informácie 

z rôznych evidencií o dátach alebo osobných údajov subjektov, riadení správneho, 

priestupkového alebo trestného konania, 

•  vybudovanie pozície moci vytváraním vz�ahov, ktoré majú následne zabezpe�i� 

presadzovanie záujmov.  

Vyššie uvedené poznanie oh�adom  konkrétnej �innosti jednotlivých subjektov, ktorí 

sú vlastníkmi takýchto dispozícií a právomocí, musí zákonite vytvára� profesionálny záujem 

pracovníka inšpek�nej služby, ktoré musí vhodne registrova�. 

                                                 
19NESNÍDAL, J. Neodvratnosttrestního postihu a operativn� pátrací �innost. KÚ VB, Praha, 1989, s. 139 
20 ŠIMOV�EK, I. a kol. Kriminalistika.  Akadémia PZ, Bratislava, 1997, s. 521 



�

�

 

58 

V praxi môžeme nájs� celú sústavu indikátorov, ktoré ak ich zovšeobecníme, môžu 

nasved�ova� podozreniu z toho, že konkrétny subjekt je aktívnym ú�astníkom páchania 

trestnej �innosti. Je možné ich kvalifikova� v týchto skupinách: uzatvorené konšpira�né 

chovanie osoby, opakované a viacnásobné diciplinárne riešenie, kontakty s podsvetím, 

korumpovanie, závislosti a životná úrove� prezentovaná na verejnosti, ktorá je v zna�nom 

rozpore s možným �i potencionálnym oficiálnym prístupom, úsporami, �i dostupnými 

aktívami. 

3.4 Zdroje informácií 

Základom �innosti inšpek�nej služby v boji proti trestnej �innosti policajtov je práca 

s informáciami. Zdroje získavania informácií, resp. poznatkov, môžeme rozdeli� naj�astejšie 

pod�a toho, kto poznatky oznámil, poskytol,  alebo z akého zdroja boli získané. Cenným 

zdrojom informácií sú osobné kontakty so subjektmi pôsobiacimi v jednotlivých službách PZ 

a to isté savz�ahuje i k celej ob�ianskej verejnosti.  

�o sa týka ú�asti ob�anov na plnení úloh spojených s odha�ovaním trestnej �innosti 

policajtov a možností zapájania verejnosti do tejto �innosti, treba zdôrazni�, že ide o ve�mi 

dôležitý aspekt, nako�ko sila verejnosti spo�íva predovšetkým v jej širokej znalosti osôb, 

miestnych podmienok, �i už pracovných alebo životných a znalostí faktorov najrôznejšieho 

druhu, ktorých okruh je prakticky neobmedzený. Je tomu tak preto, že trestné �iny ako 

sociálne podmienený jav, môžu a aj vznikajú vo sfére styku s �u	mi.  

Z uvedeného vyplýva, aké dôležité a potrebné je získa� ob�ana pre boj proti tejto 

trestnej �innosti. Najvhodnejšie a naj�ažšie, je získa� ho pre aktívnu spoluprácu s inšpek�nou 

službou. Základným predpokladom pre získanie ob�ana k plneniu týchto úloh je vybudovanie 

dôvery v inšpek�nú službu. Odborná erudícia a etika pri kontakte inšpekcie s ob�anom musí 

by� preto samozrejmos�ou.  

Dôveru je možné získa� nekompromisným, cie�avedomom  a aktívnym prístupom 

k plneniu úloh, ktoré stojapred inšpekciou v boji proti kriminalite policajtov, za prísneho 

dodržiavania platných zákonných noriem a etických princípov.  
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3.5 Prevencia a represia 

Odha�ovanie a dokumentovanie trestnej �innosti policajtov, špeciálne korup�ného 

konania a zneužívania svojich právomocí policajtmi, patrí k najzložitejším v mnohých 

prípadoch aj k �asove náro�ným �innostiam inšpek�nej služby. Vyžaduje si, resp. nezaobíde 

sa bez použitia metód operatívno-pátracej �innosti a ú�elného nasadzovania informa�no-

technických prostriedkov.   

Eliminácia kriminality policajtov a rôznych korup�ných praktík v polícií 

prostredníctvom represie nie je však až tak úplne efektívna, pretože ak má by� tento druh 

kriminality odstránený zo života spolo�nosti, vyžaduje si ur�itú „duševnú“ revolúciu 

u všetkých policajtov, ktorej cie�om je pozdvihnú� hrdos� na vykonávanú profesiu, istú 

stavovskú �es� a tak prispie�  k formovaniu pozitívneho etického vedomia a dosiahnutiu 

vysokej úrovne profesionalizmu policajtov.  

Polícia musí verejnos� pravdivo informova� o všetkých negatívach vo svojej �innosti, 

pretože ak sa prípadom trestnej �innosti policajta, alebo rôznych nekalých praktík v rámci 

polície, za�ne ako prvá zaobera� vyšetrovacia, resp. investigatívna žurnalistika, aj ke� 

v niektorých prípadoch ide o skreslenie skutkového stavu so zámienkou informa�ného 

prvenstva a uspokojenia hladu po senzáciách, no nech je to tak alebo onak, v kone�nom 

dôsledku vzniká nedôvera verejnosti, ktorá sa potom len �ažko získava spä�.  

Vzh�adom na sú�asný vývojový trend kriminality v spolo�nosti a registrovaný podiel 

policajtov na páchaní trestnej �innosti, bude aj v nasledujúcom období nutné stále akceptova� 

dominantnú pozíciu represie pred prevenciou. Inšpek�ná služba musí preto aj na	alej 

vystupova� v pozícií tzv. „trestajúcej vnútornej kontroly polície“, ktorej prvoradá pozornos� 

je zameriavaná na ú�innú elimináciu nezákonných praktík policajtov s korup�nými prvkami, 

�i prvkami zneužívania právomocí.  

ZÁVER 

Záslužná práca „polície v polícií“ je v mnohých prípadoch behom na dlhé trate. 

Hovoria však za �u výsledky, ktoré dosiahla. Po�as svojej pomerne krátkej existencie 

presved�ila, že polícia je sama schopná urobi� si poriadok vo svojich radoch a prísne 

postupova� vo�i previnilcom, dokázala, že polícia je sama schopná o�isti� sa od �udí, ktorí si 

nezaslúžia oslovenie policajt, pretože policajt musí by� vzorom v dodržiavaní zákona 

a policajt ktorý porušuje zákon, nemá v polícií �o robi�.  

By� policajtom, to je predovšetkým poslanie, ktoré by malo dáva� svojím nosite�om 

šancu vytvori� zaujímavý a zmysluplný život. Preto je treba vždy priaznivo, motivova�, 
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povzbudzova� a odme�ova� policajtov, ktorí si svoje povinnosti plnia svedomito a robia 

dobré meno slovenskej polícií.     

Záverom je možné poveda�, že aj napriek výskytu trestnej �innosti policajtov, 

zaprí�inenej ich profesionálnym alebo �udským  zlyhaním, by toto nemalo narúša� dôveru 

ob�anov v Policajný zbor, pretože polícia je si dobre vedomá toho, že v boji s kriminalitou  

nemôže pracova� len samostatne, pretože bez podpory a dôvery verejnosti by nemohli by� 

naplnené istoty, ktoré definujú Slovenskú republiku ako právny a demokratický štát. k �omu 

svojou �innos�ou inšpek�ná služba výraznou mierou prispieva.  
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Vývoj koncepcie boja proti extrémizmu v SR 

Vojtech Jur�ák, Ján Jur�ák 

 
Abstrakt 

V �lánku je analyzovaný vývoj tvorby koncepcie boja proti extrémizmu v Slovenskej 

republiky v závislosti od prejavov a foriem extrémistickej �innosti v SR. Tvorba koncepcie 

ako dokumentu dlhodobého, strategického  charakteru nie je jednoduchá a odvíja sa od 

poznania extrémistickej �innosti ur�itých skupín a hnutí na území republiky v jednotlivých 

etapách jej vývoja. Extrémizmus je �ažko odstránite�ný fenomén, pretože súvisí najmä s 

iracionálnymi faktormi (identita, psychika, náboženstvo at	.). Je však možné ho regulova� a v 

tomto prípade zohráva nezastupite�nú úlohu štát so svojimi mocenskými nástrojmi, 	alej 

mimovládne organizácie, výchova, školstvo at	. Extrémizmus má taktiež dostato�ný 

potenciál na svoju 	alšiu existenciu. Jeho prejavy sú a budú podmienené okrem historických 

súvislostí, v ktorých vznikal a formoval sa, predovšetkým vývojom v globalizujúcom sa 

svete. 

K�ú�ové slová: Extrémizmus, koncepcia boja proti extrémizmu, trestné �iny z nenávisti 

Úvod 

 Hrozba extrémizmu sa v sú�asnosti stala vysoko aktuálnou. Dotýka sa všetkých 

demokratických štátov, Slovenskú republiku nevynímajúc. Prejavy nenávisti vo�i 

príslušníkom iných rás, národov, národnostných menšín a etnických skupín, ale aj 

náboženstiev prinášajú so sebou nebezpe�enstvo priameho ohrozenia riadneho fungovania 

demokratickej spolo�nosti. Otvorenie sa svetu malo pre Slovenskú republiku za následok,  

okrem pozitívnych aj prenikanie negatívnych javov, medzi ktoré môžeme zaradi� aj 

extrémizmus so všetkými jeho formami a prejavmi. 

 Vä�šina obyvate�stva si pojem extrémizmus spája najmä s prejavmi rasizmu 

a xenofóbie, pretože rasovo motivované útoky stále boli a na	alej sú aktuálnym problémom. 

Treba si však uvedomi�, že táto oblas� je ove�a širšia a nie všetky prejavy extrémizmu sú 

navonok také markantné. Pojem extrémizmus nie je jednozna�ne definovaný, �o so sebou 

prináša problémy v odborných diskusiách i v oblasti práva. Vychádzame však z toho, že 

definícia pojmu extrémizmus by nemala by� iba morálnou pou�kou, ale mala by stanovi� 

hranice, ktoré sú spolo�nos�ou akceptované a mala by siaha� až po hranicu trestnej 

zodpovednosti. 
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1 DEFINOVANIE POJMU EXTRÉMIZMUS 

 Slovo extrémizmus, ako ho vymedzuje  Ve�ký slovník cudzích slov (lat.) – vyjadruje 

zá�ubu v extrémoch, prepiato radikálne konanie, po�ínanie, názory a pod., výstrednos�, 

krajnos�, výnimo�nos�. Rozumieme ním verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené 

spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, zvä�ša s  absenciou  hmotnej  

pohnútky, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo  skupiny osôb s názormi výrazne vybo�ujúcimi zo 

všeobecne uznávaných  spolo�enských noriem so zrete�nými prvkami intolerancie, najmä 

rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré úto�ia proti 

demokratickým princípom, spolo�enskému usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo 

verejnému poriadku (Šaling a kol., 1977). 

 Právny poriadok Slovenskej republiky pojem extrémizmus nedefinuje. V. 

Mlynár�iková a kol. vo svojom projekte (Mlynar�íková a kol., 2010) ozna�ujú extrémizmus 

za žurnalistický alebo politologický pojem, ktorý sa ve�mi úzko prelína aj so sociologickým 

poh�adom a extrémizmus definuje „ako súhrn ur�itých sociálno-patologických javov, 

vytváraných viac �i menej organizovanými skupinami osôb a priaznivcami takýchto skupín, s 

dominantnou �rtou odmietania základných noriem a spôsobov správania platných v danej 

spolo�nosti“. Extrémizmus z poh�adu jeho charakteristiky predstavuje krajne vyhrotenú, 

demokratickému zriadeniu nepriate�skú ideológiu, pri�om postoje extrémistov, názory a �iny 

majú deštruktívny charakter. Deštruktívne pôsobia na systém základných práv a slobôd a 

demokratické základy spolo�nosti.  

V rezolúcii Rady Európy 1344 z 25.9.20031 je pojem extrémizmus definovaný ako 

forma politickej aktivity, ktorá odmieta princípy parlamentnej demokracie a zakladá svoju 

ideológiu a aktivity na neznášanlivosti, vylu�ovaní, xenofóbii, antisemitizme 

a ultranacionalizme. Základom ideológie extrémistických skupín je intolerancia 

v spolo�nosti. 

 Za charakteristickú �rtu extrémizmu môžeme považova� neexistenciu hmotných 

pohnútok, ktoré sú v prípade ostatných trestných �inov hlavným motívom, teda pri 

extrémistickom konaní absentuje uspokojovanie hmotných pudových potrieb a dosahovanie 

zisku alebo moci, �o prisudzuje extrémistickému konaniu špecifickú podobu jeho rozvoja v 

spolo�nosti. Pri vývoji extrémizmu v SR môžeme z poh�adu jeho prejavov hovori� o troch 

vývojových štádiách: 
                                                 
1 Rezolúcia Rady Európy �. 1344 z 25.9.2003. „Threat posed to democracy by extremist parties and movements 
in Europe“. Dostupné na internete: 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc03/EDOC9890.htm  
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� 1. štádium po skon�ení studenej vojny – 90-té roky – prejavuje sa vo forme 

náhodných zoskupení bez trvalejšieho zamerania a štruktúry, ktoré verejnos� vnímala 

skôr ako výtržníkov a bitkárov; 

�  2. štádium - za�iatkom nového tisícro�ia, kedy došlo ku kvalitatívnej zmene v 

aktivitách týchto subjektov smerom k radikalizácii a snahám o rozširovanie svojej 

�lenskej základne (roky 2000-2010);  

�  3. štádium - sú�asnos� - politicky motivované aktivity subjektov úto�iace na základne 

princípy demokracie (�udské práva, demokratický systém,...), s výraznou snahou 

o ú�as� v politickom živote.  

 Najnebezpe�nejším prvkom druhého štádia je poh�danie humanitnými princípmi a 

preferovanie násilných spôsobov a metód riešenia spolo�enských problémov. Samotné 

extrémistické programy sú charakteristické tým, že ponúkajú jednoduché, rýchle a hlavne 

rázne riešenia zložitých spolo�enských problémov. Tieto spôsoby riešenia vyvolávajú medzi 

ostatnými vrstvami spolo�nosti, ktoré v mnohých prípadoch môžeme považova� za málo 

kompetentné a slabo zorientované, kladnú odozvu. V tomto období, v súvislosti s 

rozhodnutím Najvyššieho sudu SR vo veci konania o rozpustení ob�ianskeho združenia 

Slovenska pospolitos� – Národná strana sa o�akávala intenzívnejšia radikalizácia skupín s 

možným prechodom do ilegality a vznik militantných zoskupení tak, ako to bolo v �eskej 

republike a v Ma	arsku. V tomto štádiu, v rokoch 2002 - 2004 bolo na území Slovenskej 

republiky spáchaných 307 trestných �inov motivovaných rasovou, národnostnou alebo inou 

obdobnou neznášanlivos�ou. Do roku 2004  bolo objasnených 210 trestných �inov.  

 V roku 2010 vznikla �udová strana Naše Slovensko. Jej líder Marián Kotleba vo 

vo�bách do VÚC v roku 2010 získal 13 629 hlasov (10,03%). Ví�azstvom vo vo�bách v roku 

2013, získal 71 397 (55,53 %)  hlasov.  

2 BOJ PROTI EXTRÉMIZMU 

 Radikalizácia uvedených skupín a ich stále �astejšie prezentovanie sa vo vz�ahu 

k pál�ivým spolo�enským problémom  nie len na Slovensku ale i v 	alších krajinách 

v Európe dalo podnet k vytvoreniu „Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2006 - 

2010“. Cie�om koncepcie bolo vytvori� ú�inný systém opatrení a aktivít zameraných na 

ochranu ob�anov a spolo�nosti pred protispolo�enským konaním extrémisticky zameraných 

jednotlivcov,  skupín a hnutí v �asovom horizonte do roku 2010. 

 Vytvorenie koncepcie boja proti extrémizmu formálne vyplynulo i z Harmonogramu 

prípravy nových strategických, koncep�ných, plánovacích, legislatívnych a ostatných 
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dokumentov pre oblas� bezpe�nosti a obrany Slovenskej republiky v rokoch 2005 - 2006, 

ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky �. 354/2005, ale de facto si ju 

vyžiadal aj už uvedený vývoj v spolo�nosti. Viaceré negatívne skúsenosti ukázali, že 

problematika extrémizmu je stále živá, rôznorodá, rýchlo prispôsobivá vývoju spolo�nosti 

a berie na seba nové podoby. Z tohto dôvodu ju nie je možné rieši� živelne a nárazovo, ale ide 

o dlhodobý cie�avedomý proces. Uvedená Koncepcia je preto dokument dlhodobého 

charakteru. Stanovuje ciele a rozmie�a ich na konkrétne opatrenia a pritom dostato�ne 

všeobecne tak, aby si ich jednotlivé zú�astnené subjekty mohli prispôsobi� aktuálnym 

podmienkam. Koncepcia boja proti extrémizmu vychádza predovšetkým z konkrétnych 

poznatkov získaných v boji s extrémizmom, ale aj z informácií z najrôznejších oblastí 

spolo�enského života, ako z domácich, tak aj zo zahrani�ných zdrojov. Hodnotí sú�asný stav 

a ur�uje hlavné smery pre 	alšie zefektívnenie �innosti v oblasti boja proti extrémizmu 

v Slovenskej republike. 

 V uvedenej Koncepcii je extrémizmus definovaný ako zá�uba v extrémoch, prepiato 

radikálne konanie, po�ínanie, názory a pod., výstrednos�, krajnos�, výnimo�nos�.  

Boj proti extrémizmu bol zameraný na nasledovné problémy:  

•   systematické a dôkladné preventívne pôsobenie na všetkých stup�och základných 

a stredných škôl, 

•   vzdelávanie pedagógov, zamestnancov úradov v rámci rezortu ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ako aj  pracovníkov ostatných rezortov, ktorí participujú na 

výchove mládeže, 

•   systematické monitorovanie extrémisticky zameraných jednotlivcov, skupín a hnutí 

a v�asné predchádzanie protiprávnemu konaniu, 

•   nulová tolerancia pre páchate�ov trestných �inov s extrémistickým prvkom, 

•   zefektívnenie spolupráce medzi zainteresovanými rezortmi a medzi mimovládnymi 

organizáciami na úseku boja proti prejavom extrémizmu, 

•   zamedzenie prenikania vplyvov extrémizmu zo zahrani�ia, 

•   koordinácia aktivít v boji proti extrémizmu so zahrani�ím, s medzinárodnými 

organizáciami a politickými orgánmi štátov Európskej únie.  

 Môžeme poveda�, že základom koncepcie je preventívna �innos� a spolupráca 

štátnych orgánov a organizácii na národnej i medzinárodnej úrovni. Hlavnými subjektmi, 

ktoré participujú na boji proti extrémizmu formou preventívnych a represívnych aktivít sú 

predovšetkým orgány štátnej správy, t. j. ministerstvá, ale i generálna prokuratúra, Slovenská 
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informa�ná služba, Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, sekcia 

�udských práv a menšín, mimovládne organizácie (�udia proti rasizmu, Ob�an a demokracia, 

Slovenský helsinský výbor, Liga aktivistov pre �udské práva a i.), verejnoprávne inštitúcie 

(Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a 	alšie masovokomunika�né prostriedky).  

 Opatrenia v oblasti boja proti extrémizmu sa v Koncepcii dotýkali predovšetkým 

týchto oblastí: 

1. Dosiahnu� efektívne využívanie platnej legislatívy v praxi a doplni� ju tak, aby 

vytvorila priaznivé prostredie a poskytla vhodné nástroje na rýchle a ú�inné riešenie. 

2. Predchádza� vzniku násilia a akejko�vek situácii, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii 

násilia – prevencia. 

3. Zefektívni� spoluprácu so subjektmi zú�astnenými na riešení �iastkových otázok boja 

proti extrémizmu. 

4. Skvalitni� a zefektívni� prácu výkonných útvarov- represia.  

5. Vytvori� dostato�nú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia s prvkami 

extrémizmu.  

 Aby sa posilnili možnosti stíhania a odsúdenia páchate�ov trestných �inov  bola do 

Harmonogramu prípravy nových strategických, koncep�ných, plánovacích, legislatívnych 

a ostatných dokumentov pre oblas� bezpe�nosti a obrany Slovenskej republiky v rokoch 2005 

– 2006 zapracovaná úloha pripravi� návrh zákona o boji proti extrémizmu. Predloženie tohto 

legislatívneho návrhu do Vlády Slovenskej republiky sa predpokladalo v septembri 2006, �o 

sa však nestalo. 

 Prvým hodnotiacim dokumentom vo vz�ahu k uvedenej koncepcii bola „Správa 

o stave extrémizmu v Slovenskej republike v roku 2008“. V tejto správe, ktorej cie�om je 

poukáza� na základné problémy súvisiace s extrémizmom na Slovensku, poskytnú� údaje pre 

sledovanie trendov na extrémistickej scéne, ako aj sledovanie úspešnosti aktuálnej 

bezpe�nostnej a obrannej politiky štátu už ozna�uje extrémizmus ako každé konanie, ktoré sa 

významným spôsobom odlišuje od bežného správania, �o však v kone�nom dôsledku nemusí 

vždy znamena� len kriminálne konanie. Intolerancia sa stala základnou myšlienkou v ideológii 

vä�šiny extrémistických skupín. Na základe uvedenej skuto�nosti možno za extrémizmus 

ozna�i� vyhranené ideologické postoje, ktoré vybo�ujú z právneho rámca spolo�nosti. 

Vyzna�ujú sa prvkami intolerancie a  úto�ia proti základným demokratickým ústavným 

princípom.  
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 Pán Draxler. a kol. v Správe o plnení bezpe�nostnej politiky v oblasti extrémizmu 

(Draxler a kol., 2008) pristupujú k definícii extrémizmu z poh�adu ur�itých kritérií, ktoré by 

sa mohli všeobecne akceptova�. Za minimum definície je v tomto smere potrebné prija� fakt, 

že ide o zásadné antidemokratické postoje a sledova� nie len h�bku antidemokratických 

postojov, ale aj (ne)ochotu prijíma� všeobecne akceptované štandardy politického správania 

sa a (ne)prejavovanie úcty k slobode, životu a k �udským právam. Cie�om extrémizmu pod�a 

uvedeného kolektívu autorov je odstránenie samotného demokratického systému a jeho 

nahradenie iným systémom – autoritatívnym, totalitným, �i anarchistickým bezvládím.  

V súvislosti s prejavmi extrémizmu naj�astejšie dochádzalo k spáchaniu trestného �inu 

podpora a propagácia skupín smerujúcich k potla�eniu základných práv a slobôd. Trestných 

�inov, motivovaných rasovou, národnostnou alebo inou obdobnou neznášanlivos�ou (graf 1) 

bolo v roku 2009 zistených 132, �o bolo o 81 menej ako v predchádzajúcom roku. 

Objasnených bolo 68, dodato�ne objasnených 5 trestných �inov. Vzh�adom k celkovému 

po�tu násilných trestných �inov takto definované trestné �iny predstavujú len asi 1,6 % k ich 

celkovému po�tu. 

 Následne v roku 2011 bola vytvorená nová „Koncepcia boja proti extrémizmu na 

roky 2011-2014“, ktorej cie�om je eliminova� prí�iny, prejavy a následky extrémizmu a 

rasovo motivovanej trestnej �innosti. V novej koncepcii sa na základe poznatkov z �innosti 

extrémistických skupín v predchádzajúcom období upravila i definícia extrémizmu ako 

...negatívny, rozmáhajúci sa, dynamický a multidimenzionálny celospolo�enský fenomén, 

ktorý je hrozbou pre spolo�nos�, pre demokratické princípy a ústavné hodnoty. Ohrozuje 

primárnu hodnotu �udských práv a základných slobôd, má protisystémový postoj a pôsobí 

deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie, na základy právneho 

pluralitného štátu, na riadny výkon štátnej moci, pri�om môže ohrozova� aj územnú celistvos� 

jednotlivých štátov �i nedotknute�nos� ich štátnych hraníc. Je to predovšetkým druh politicky 

motivovanej aktivity, ktorý odmieta princípy parlamentnej demokracie a pluralizmu, ktorej 

ideológia a aktivity sú založené na intolerancii, xenofóbii, antisemitizme a ultranacionalizme. 
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Graf 1 Po�ty násilných trestných �inov s rasovým motívom v rokoch 2004 až 2009. 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov hodnotenia bezpe�nosti SR (2004-2009) 

 

Komparácia základných bodov oboch koncepcií je uvedená v tabu�ke 1. 

  Pri hodnotení �i ide o extrémistické aktivity alebo nie, je rozlišovacím kritériom  

charakter správania príslušného subjektu, predovšetkým: 

•  deštruktívne pôsobenie na sú�asnú spolo�nos�  a jej základné demokratické 

princípy, 

•  útok na systém základných práv a slobôd, garantovaný ústavou, 

•  snaha o obmedzenie, potlá�anie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd 

pre ur�ité skupiny obyvate�stva definované ich pohlavím, príslušnos�ou k 

spolo�enskej triede, majetkom, rasou, 

•  používanie fyzického násilia namiereného vo�i názorovým alebo politickým 

oponentom. 

 V sú�asnosti aj OSCE (Organizácia pre bezpe�nos� a spoluprácu v Európe) a ODIHR 

(Úrad pre demokratické inštitúcie a �udské práva) má nový poh�ad na extrémizmus ako na 

trestné �iny z nenávisti (hate crime), ktorý sa dá opísa� ako akýko�vek trestný �in zameraný 

tak proti osobe, ako aj proti majetku, kde obe� alebo objekt trestného �inu sú vybrané na 

základe ich skuto�nej alebo domnelej príslušnosti, súvislosti, podpory, alebo �lenstva v ur�itej 

122 121

188

155

213

132

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009



�

�

 

68 

skupine, ur�enej pod�a spolo�nej charakteristiky ako rasa, národnos� alebo etnický pôvod, 

jazyk, vierovyznanie, sexuálna orientácia a podobne. 

 Pri posudzovaní takýchto trestných �inov je v popredí preukázanie motívu, ktorý má 

vykazova� predmetné znaky. Takto definované trestné �iny môžu nahradi� doteraz zaužívaný 

pojem „rasovo motivovaný trestný �in“, ktorý je predsa len užšie vymedzený.  

 Pojem „trestný �in z nenávisti“ je pojmom novým a svojím širokým znením sa snaží 

pokry� rôzne trestné �iny, ktoré doteraz neboli zakotvené v trestných zákonoch európskych 

štátov. Ide o trestné �iny, ktoré sú motivované nenávis�ou k druhému �loveku alebo skupine 

osôb. Doteraz boli známe a �asté dôvody útokov iná farba pleti alebo príslušnos� k inej 

národnostnej menšine alebo etnickej skupine, �i k inému vierovyznaniu. S rozvojom 

spolo�nosti však pribúdajú nové dôvody nenávisti u �udí neschopných prija� iný názor. Medzi 

ne patrí napr. odlišné politické zmýš�anie, pohlavie, vek, sexuálna orientácia a iné.  

 

Tab. 1 Komparácia základných bodov koncepcií boja proti extrémizmu z roku 2006 a 2011 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Poznámka: prejav názoru na spolo�enský problém neobvyklými formami – blokáda cesty, 

ob�ianska neposlušnos�  nemožno automaticky ozna�i� za extrémizmus – treba rozozna� 

hlavne ideologické pozadie, východiská a ciele �udí, ktoré takéto aktivity organizujú. 

• Zmeny a doplnenia právnych 
mechanizmov.  

• Ú�inná ochrana pred extrémizmom a 
rasovo motivovanou trestnou �innos�ou. 

• Systematické vzdelávanie príslušných 
profesijných skupín, ktoré majú pri 
výkone svojho povolania vplyv na 
predchádzanie extrémizmu a rasovo 
motivovanej trestnej �innosti.  

• Zvyšovanie právneho vedomia a 
informovanie verejnosti. 

• Implementácia záväzkov vyplývajúcich 
z medzinárodných dohovorov a zmlúv v 
oblasti extrémizmu a rasovo 
motivovanej trestnej �innosti.  

ZZáákkllaaddnnéé  bbooddyy  KKoonncceeppcciiee  22001111--1144  

• Dosiahnu� efektívne využívanie 
platnej legislatívy v praxi a doplni� 
ju tak, aby vytvorila priaznivé 
prostredie a poskytla vhodné nástroje 
na rýchle a ú�inné riešenie 

• Predchádza� vzniku násilia 
a akejko�vek situácii, ktorá prispieva 
k vzniku a tolerancii násilia - 
prevencia  

• Zefektívni� spoluprácu so subjektmi 
zú�astnenými na riešení �iastkových 
otázok boja proti extrémizmu 

• Skvalitni� a zefektívni� prácu 
výkonných útvarov- represia  

• Vytvori� dostato�nú poznatkovú 
bázu o rôznych aspektoch násilia 
s prvkami extrémizmu  

ZZáákkllaaddnnéé  bbooddyy  KKoonncceeppcciiee  22000066--1100  
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Záver  

 Extrémizmus je �ažko odstránite�ný fenomén, pretože súvisí najmä s iracionálnymi 

faktormi (identita, psychika, náboženstvo at	.). Je však možné ho regulova� a v tomto 

prípade zohráva nezastupite�nú úlohu štát so svojimi mocenskými nástrojmi, 	alej 

mimovládne organizácie, výchova, školstvo at	. Extrémizmus má taktiež dostato�ný 

potenciál na svoju 	alšiu existenciu. Jeho prejavy sú a budú podmienené okrem historických 

súvislostí, v ktorých vznikal a formoval sa, predovšetkým vývojom v globalizujúcom sa 

svete.  

 Problémy, ktoré boli identifikované na základe vyhodnotenia predchádzajúcej 

koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2006 – 2010 schválenej uznesením vlády �. 

368/2006 je možno rozdeli� do troch skupín, a to:  

a) vzdelávanie – nedostato�ne informovaná verejnos� o nebezpe�enstve  

b) právna úprava, 

c) organiza�no-personálne zabezpe�enie.  

 V roku 2009 zakotvila vláda do trestného zákona pojem „trestné �iny extrémizmu“. 

Niektorí odborníci tvrdia, že tento po�in prinesie skôr chaos a nepresnosti ešte aj do oblasti 

trestného práva. Slovensko je tak po Rusku druhou krajinou, ktorá nepriamo zakotvila pojem 

extrémizmus do Trestného zákona (výroba, prechovávanie a rozširovanie extrémistických 

materiálov). Po nadobudnutí ú�innosti novely Trestného zákona (zákon �. 257/2009 Z. z. 

ú�inný od 1. septembra 2009), ktorá upravuje postihovanie páchate�ov za trestné �iny 

súvisiace s extrémizmom, nastal problém s dokazovaním úmyslu. Vä�šina páchate�ov 

trestných �inov extrémizmu nebola odsúdená, a to z dôvodu nedostato�nej dôkaznej hodnoty 

pribratých znalcov. Z praxe vznikla požiadavka na vytvorenie znaleckých odborov, ktoré by 

boli použite�né v zmysle Trestného poriadku na odborné posúdenie rôznych extrémistických 

znakov, symbolov a verbálnych ako aj písomných prejavov extrémistov. Polícia využíva 

pribratých odborníkov z rôznych oborov hlavne z histórie (na symboly vychádzajúce z II. 

svetovej vojny), tí sú však spochyb�ovaní obhajobou na súdoch.  
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Graf 2 Po�ty trestných �inov s obsahom extrémizmu a po�ty odsúdených za roky 2010 až 

2012. 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe štatistiky dostupnej na internete: 
http://www.justice.gov.sk/stat/roc/12/I/I_31_2011.pdf 
 

Poznámka: PO – podmiene�ne odsúdený 

                    NEPO – nepodmiene�ne odsúdený 

 

 Po�et trestných �inov s obsahom extrémizmu za sledované roky 2010-2012 ukazuje na 

ich nárast, hlavne pod�a §421 a 422 (podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potla�eniu 

práv  a slobôd ob�anov). Po�et nepodmiene�ne odsúdených však predstavoval vo vz�ahu 

k po�tu skutkov v roku 2010 8,5%, v roku 2011 4% a v roku 2012 3,3%. Preh�ad o trestných 

�inoch s obsahom extrémizmu a odsúdených za roky 2010 až 2012 je uvedený v grafe (2)  
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Boj proti radikalizácii a náboru teroristov 
Milan Labuzík, Ján Jur�ák 

 
Abstrakt 

�lánok je obsahovo  zameraný na zabra�ovanie terorizmu, radikalizácii a náboru nových 

�lenov. História boja proti terorizmu potvrdzuje, že boj proti radikalizácii a náboru nových 

�lenov je nedelite�nou sú�as�ou komplexného prístupu k boju proti terorizmu. Európska únia 

si túto skuto�nos� uvedomuje a a už nieko�ko rokov venuje tejto oblasti zvýšenú pozornos�. 

Po obsahovej stránke je �lánok venovaný predovšetkým Stratégii EÚ na boj proti radikalizácii 

a náboru teroristov a jednému z pilierov Stratégie EÚ na boj proti terorizmu – prevencii proti 

terorizmu. 

K�ú�ové slová: radikalizácia, terorizmus, extrémizmus, Europol, Európska únia 

ÚVOD 
Hoci pod�a Europolu celkový po�et teroristických útokov v �lenských štátoch EÚ v 

posledných rokoch klesal pod�a správ o stave a vývoji terorizmu v EÚ - TE-SAT, v r. 2009 

došlo v krajinách EÚ k 294 teroristickým útokom, v r. 2010 – 249, v r. 2011 - 174 a v r. 2012 

k 219 útokom),hrozba terorizmu má v sú�asnosti ve�mi rôznorodú podobu (terorizmus 

inšpirovaný al-Káidou, pravicovým, �avicovým alebo anarchistickým zmýš�aním, 

separatizmom alebo terorizmus spojený s jedine�nou záležitos�ou) s možným nárastom 

komplotov samostatných páchate�ov alebo malých, autonómnych skupiniek. (Druhá správa o 

vykonávaní stratégie vnútornej bezpe�nosti EÚ) Celkovo sa zvýšila hrozba individuálneho 

terorizmu v Európe. Osamotení hrá�i boli zodpovední v roku 2011 za zabitie dvoch osôb v 

Nemecku a 77 osôb v Nórsku. V dôsledku teroristických útokov zahynulo v EÚ v roku 2012 

17 �udí (v Tolouse a Burgase). Na bezpe�nostnú situáciu v Európe má navyše vplyv 

geopolitický vývoj na Strednom východe, v oblasti Sahelu a Afrického rohu. Pre EÚ budú aj 

na�alej hrozbou najmä radikalizovaní ob�ania EÚ, prezývaní ako zahrani�ní bojovníci, ktorí 

cestujú do oblastí konfliktu a zú�ast�ujú sa na tamojších konfliktoch a potom sa vracajú do 

Európy so skúsenos�ami z konfliktov. (Druhá správa o vykonávaní stratégie vnútornej 

bezpe�nosti EÚ) Zvýšil sa aj záujem o štúdium v rizikových krajinách, v ktorých sa tieto 

osoby mohli dosta� do kontaktu s radikálnymi náboženskými skupinami a s organizáciami a 

osobami blízkymi teroristickým sie�am. (Správa o bezpe�nosti Slovenskej republiky za rok 

2012). 
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1 STRATEGICKÝ CIE�: ZABRA�OVA� TERORIZMU, RADIKALIZÁCII 
A NÁBORU NOVÝCH �LENOV 

„Násilná radikalizácia“ je jav, ke	 �udia prijímajú názory, náh�ady a myšlienky, ktoré 

môžu vies� k teroristickým �inom definovaným v �lánku 1 rámcového rozhodnutia o boji 

proti terorizmu2. Teroristické útoky v Londýne (júl 2005) a Madride (marec 2004), ale aj 

novšie v Nórsku, Nemecku, Burgase a v Tolouse, ale aj najnovšie v Rusku a iných �astiach 

sveta, vrátane útokov na našich horolezcov a našich vojakov v Afganistane, posilnili prioritu 

problematiky riešenia násilnej radikalizácie ako sú�asti komplexného prístupu k preventívnej 

stránke boja proti terorizmu. 

EÚ je pevne presved�ená o odstránení terorizmu pri jeho zdroji.  Preto sú�as�ou 

prevencie proti teroristickým útokom je riešenie a  zastavenie teroristickej radikalizácie 

a náboru nových �lenov, �o sa stalo prioritou EÚ.  Radikalizácia je v tomto zmysle chápaná 

ako komplexný jav, ke	 �udia prijímajú radikálnu ideológiu, ktorá by mohla vies� k záväzku 

teroristických �inov. 

Teroristická radikalizácia a nábor nie sú obmedzené na jednu vieru alebo politické 

ideológie (Radicalisation).  Najlepšie to dokazuje skuto�nos�, že Európa zažila rôzne druhy 

terorizmu v jeho histórii. Ide predovšetkým o Španielsko, Ve�kú Britániu, Írsko, Nemecko, 

Taliansko a Francúzsko, ktoré  v minulých rokoch, ale aj v sú�asnosti mali alebo ešte majú do 

�inenia s teroristickými organizáciami ETA (Baskicko a jeho sloboda -  Španielsko), RAF 

(Frakcia �ervenej armády - Nemecko), GIA (alžírska Ozbrojená islamská skupina – 

Francúzsko, Ve�ká Británia, Nemecko), IRA (Írska republikánska armáda – Írsko, VB), 

Brigate Rosse (�ervené brigády – Taliansko), Al-Káida (tzv. spiace bunky v západnej Európe 

a jej útoky v Madride a Londýne).   

Boj proti terorizmu vo všetkých jeho podobách, bez oh�adu na ciele alebo „ideály“, 

o ktorých vyhlasuje, že ich presadzuje, je aj ideologickým bojom, a to z toho dôvodu, že 

terorizmus má potenciál podkopáva� najzákladnejšie princípy Európskej únie. Hoci Európa v 

minulosti �elila rôznym druhom terorizmu, v sú�asnosti je hlavnou hrozbou terorizmus, ktorý 

je založený na násilnej interpretácii islamu. Mnohé motiva�né faktory násilnej radikalizácie a 

opatrenia, ktorými sa EÚ zaoberá, sú však rovnako platné pre akúko�vek násilnú 
                                                 
2 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/JHA z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu. �lánok 1 ustanovuje, že 
každý �lenský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpe�enie toho, aby sa úmyselné �iny, na ktoré sa odkazuje 
pri deviatich výslovne uvedených trestných �inoch definovaných v národných právnych poriadkoch, ktoré môžu 
vzh�adom na svoju povahu a súvislosti spôsobi� závažnú ujmu štátu alebo medzinárodnej organizácii, ak sú 
spáchané s cie�om závažným spôsobom zastraši� obyvate�stvo, neprimerane si od vlády alebo medzinárodnej 
organizácie vynúti� ur�ité konanie alebo zdržanie sa ur�itého konania, alebo závažným spôsobom destabilizova� 
alebo zni�i� základné politické, ústavné, hospodárske alebo sociálne štruktúry štátu alebo medzinárodnej 
organizácie, považovali za teroristické trestné �iny. 
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radikalizáciu, �i už je druhu nacionalistického, anarchistického, separatistického, extrémne 

�avicového alebo extrémne pravicového. (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a 

Rade o nábore teroristov...) 

Boj EÚ proti terorizmu má vnútorný aj vonkajší rámec a pôsobí prostredníctvom 

rôznych nástrojov: politických, policajných, právnych, spravodajských, ekonomicko-

sociálnych a potenciálne aj  vojenských, �o kladie vysoké nároky na koordináciu. Pri analýze 

boja EÚ proti terorizmu je nutné rešpektova� ešte fakt podstaty Európskej únie a jej 

rozhodovacieho procesu týkajúceho sa  hlavných inštitúcií EÚ – predovšetkým Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie, ke	 každá z nich má ur�ité právomoci a zodpovednos� v tejto 

oblasti. 

 Hlavným právnym nástrojov EÚ v oblasti teroristických trestných �inov je Rámcové 

rozhodnutie o boji proti terorizmu z roku 2002 (vi	 poznámka pod �iarou 6), v ktorom sa 

stanovuje, ktoré �iny by �lenské štáty mali považova� za teroristické. Na základe iniciatívy 

Komisie bol tento právny nástroj v roku 2008 zmenený a doplnený tak, aby sa zameriaval 

osobitne na aspekty prevencie. Zmenené a doplnené rámcové rozhodnutie poskytuje právny 

rámec pre aproximáciu vnútroštátnych právnych ustanovení v oblasti: 

- verejného podnecovania na spáchanie teroristického �inu, 

- náboru na teroristické ú�ely a 

- výcviku na teroristické ú�ely. 

To znamená, že po transponovaní rámcového rozhodnutia vo všetkých �lenských 

štátoch bude možné súdne stíha� a potresta� �udí, ktorí sa snažia zapoji� iných �udí do 

teroristických aktivít tým, že ich nabádajú na spáchanie teroristických �inov, pokúšajú sa ich 

zapoji� do svojich teroristických sietí, alebo im poskytujú informácie potrebné na spáchanie 

útokov, ako napríklad návody na výrobu bomby. Na základe prijatia tejto zmeny a doplnenia 

sa tieto formy trestného správania stanú trestne postihovanými v rámci celej EÚ, a to aj v 

prípade, ak sú páchané prostredníctvom internetu. (Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu a Rade: Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu...) Ide o dôležitý krok, ktorý 

zosúla	uje legislatívu EÚ s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní terorizmu z mája 2005, 

na základe ktorého boli vytvorené nové ustanovenia. 

 EÚ si je vedomá, že pre teroristické štruktúry zohráva významnú úlohu internet. 

Teroristi používajú internet na radikalizáciu, nábor a výcvik potenciálnych teroristov a na 

prenos informácií. Takzvané teroristické príru�ky poskytujú okrem iného aj návody na výrobu 

zbraní, na uskuto�nenie útokov, ako zaja� rukojemníkov a ako vyrobi� bomby. Toto je 
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znepokojujúce o to viac, že internet je už v sú�asnosti celosvetovo dostupným. EÚ na túto 

skuto�nos� reagovala v máji 2007 prijatím záverov Rady o spolupráci v boji proti používaniu 

internetu na ú�ely terorizmu. Cie�om tejto iniciatívy je posilnenie spolupráce a rozdelenie 

úloh pri monitorovaní a vyhodnocovaní verejných internetových zdrojov, hlavne 

islamistických teroristických internetových stránok. (Závery Rady o spolupráci v boji proti 

používaniu internetu...) 

 Radikalizácia sa však nešíri len prostredníctvom internetu, ale aj priamym náborom. 

Zo správ Europolu o situácii a trendoch v súvislosti s terorizmom (TE-SAT– EU Terrorism 

Situation and Trend Report) za posledné roky vyplýva, že mnohé teroristické a extrémistické 

organizácie sú podporované aktívnymi organizovanými skupinami mladých �udí, ktoré v 

niektorých �lenských štátoch predstavujú obzvláš� ve�ký problém ako potenciálni šíritelia 

radikalizácie a náboru teroristov. Toto potvrdzuje, že extrémistické ideológie stále pri�ahujú 

pozornos� náchylných osôb. V správe Europolu sa taktiež potvrdzuje, že nie bezvýznamný 

po�et radikalizovaných osôb cestuje z EÚ do konfliktných oblastí, alebo sa zú�astní 

teroristického výcviku a potom sa vracia do Európy. Uvedené skuto�nosti sú jasným znakom 

toho, že riziká spojené s radikalizáciou mladých �udí, ktorá vedie k páchaniu teroristických 

�inov, sú stále ve�ké. 

 V uplynulých rokoch zaviedla Európska únia množstvo dôležitých politických 

opatrení týkajúcich sa radikalizácie a náboru teroristov. Snaha realizova� a podporova� tieto 

opatrenia pokra�uje. Mí�nikom bolo prijatie osobitnej Stratégie EÚ na boj proti radikalizácii a 

náboru teroristov 24. novembra 2005 (prepracovaná bola v novembri 2008). Táto stratégia má 

tri hlavné ciele: 

•  naruši� �innosti siete a jednotlivcov, ktorí nabádajú �udí na terorizmus;  

•  zabezpe�i�, aby hlas vä�šiny prevažoval nad hlasmi extrémizmu;  

•  podporova� ešte s vä�ším odhodlaním bezpe�nos�, spravodlivos�, demokraciu a 

príležitosti pre všetkých.  

 V ak�nom pláne a pláne na jeho vykonávanie, ktoré boli schválené v júni 2009, sú 

stanovené podrobné kroky na dosiahnutie týchto cie�ov. Koncom novembra 2005 bola 

Európskou úniou prijatá Stratégia Európskej únie na boj proti terorizmu (Stratégia Európskej 

únie na boj proti terorizmu...) a táto jednozna�ne  konštatuje, že ide o komplexnú stratégiu, 

ktorá sa sústre	uje na boj proti radikalizácií a náborom do teroristických skupín, ako je Al-

Káida, a skupín, ktoré sa �ou inšpirujú, ke	že tento typ terorizmu predstavuje v sú�asnosti 

hlavnú hrozbu pre Úniu ako celok. Pre teroristické �iny neexistuje žiadne ospravedlnenie ani 
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beztrestnos�. Ve�ká vä�šina Európanov, bez oh�adu na vieru, neakceptuje extrémistické 

ideológie. A len pár z tých, �o ich akceptujú, sa uchy�uje k terorizmu. Rozhodnutie zapoji� sa 

do terorizmu sa líši u každého jednotlivca, hoci motívy tohto rozhodnutia bývajú �asto 

podobné. Preto je nutné zisti�, akými metódami, propagandou a za kých podmienok pri�ahuje 

�udí terorizmus, a je nutné proti tomu bojova�. 

 Stratégia EÚ na boj proti terorizmu je založená na štyroch pilieroch – prevencii, 

ochrane, stíhaní a reakcii. A práve obsahom prevencie je zabráni� tomu, aby sa �udia 

uchy�ovali k terorizmu, riešením faktorov alebo prí�in, ktoré môžu vies� k radikalizácii 

a náborom v Európe a vo svete. 

Bojova� proti radikalizácií a teroristickým náborom je predovšetkým úlohou 

�lenských štátov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Práca EÚ v tejto oblasti však 

môže vrátane príspevku Európskej komisie vytvori� dôležitý rámec, ktorý pomôže pri 

koordinácii vnútroštátnych politík, vzájomnej výmene informácií a ur�ovaní dobrej praxe. 

Plnenie tejto úlohy je však nad sily samotných vlád a bude si vyžadova� stopercentnú 

zaangažovanos� celého, nielen európskeho obyvate�stva. 

Stratégia upozor�uje na dôležité skuto�nosti pri zapájaní jednotlivca do terorizmu. 

Spôsobilos� zrealizova� svoje myšlienky výrazne zlepšuje globalizácia - jednoduché 

cestovanie, pe�ažné prevody a komunikácia, a to aj prostredníctvom internetu, znamenajú 

�ahší prístup k radikálnym názorom a výcviku. Je nutné takéto správanie odkrýva� napr. 

pomocou miestnej polície a monitorovaním cestovania do konfliktných oblastí. Mari� a 

obmedzova� �innosti tých, ktorí k radikalizácií prispievajú, obmedzením prístupu 

k teroristickému výcviku, vytvorením silného právneho rámca proti podnecovaniu a náborom 

a preskúmaním spôsobov, ako zabráni� teroristickým náborom cez internet. 

Propagácia zvláš� extrémistického svetonázoru vedie jednotlivcov k úvahám o páchaní 

násilia a k jeho ospravedl�ovaniu. V súvislosti s nedávnou vlnou terorizmu je napr. jadrom 

tohto problému propaganda, ktorá skreslene interpretuje konflikty na celom svete ako údajný 

dôkaz stretu Západu a islamu. Ak chceme tieto problémy rieši�, musíme dosiahnu�, aby hlasy 

vä�šiny prevážili nad hlasmi extrémizmu, a to tým, že do svojho úsilia zapojíme ob�iansku 

spolo�nos� a náboženské skupiny, ktoré odmietajú názory podce�ujúce násilie, aké šíria 

teroristi a extrémisti. (Stratégia Európskej únie na boj proti terorizmu...) 

Radikalizácia a nábory sú medzinárodnými javmi. Partnerom v zámorí môže EÚ 

významne pomôc� v boji proti radikalizácii okrem iného prostredníctvom programov 
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spolupráce s tretími krajinami a pomoci tretím krajinám a spoluprácou s medzinárodnými 

organizáciami. 

 Pod�a Stratégie prioritami prevencie sú: 

•  vytvorenie spolo�ných prístupov na odkrývanie a riešenie problémového správania, najmä 

zneužívania internetu, 

•  riešenie podnecovania a náborov, najmä v k�ú�ových prostrediach, napr. vo väzeniach, 

miestach náboženskej výchovy a bohoslužieb, najmä vykonávaním právnych predpisov, 

ktoré hodnotia takéto správania ako trestne �iny, 

•  vytvorenie mediálnej a komunika�nej stratégie pre lepšie vysvet�ovanie politík EÚ, 

•  podpora dobrej správy vecí verejných, demokracie, vzdelávania a hospodárskej prosperity 

prostredníctvom programov pomoci Spolo�enstva a �lenských štátov, 

•  vytvorenie dialógu medzi kultúrami v rámci Únie aj mimo nej, 

•  vytvorenie neemotívneho slovníka pre riešenie týchto otázok, 

•  pokra�ovanie vo výskume, vzájomnej výmene analýz a skúseností, aby sa zlepšilo 

chápanie týchto otázok, a vypracovanie reakcie v tejto oblasti. 

V predchádzajúcej �asti bolo konštatované, že EÚ v boji proti radikalizácii a náboru 

teroristov prijala množstvo  opatrení  v rôznych oblastiach spolo�enského života. Vzh�adom 

na obmedzený priestor v 	alšej �asti sa zmienime aspo� o niektoré z nich. 

Po útokoch v Nórsku (júl 2011) sa prvýkrát aktivovala sie� prvej reakcie, zriadená po 

teroristických útokoch v Londýne v roku 2005, a preukázala sa jej užito�nos�. Ide 

o vybraných expertov na boj proti terorizmu z ôsmych �lenských krajín. Sie� prvej reakcie 

poskytuje podporu každému �lenskému štátu, ktorý �elí ve�kému teroristickému útoku 

prostredníctvom prepojenia jeho národných expertov s medzinárodnou platformou 

protiteroristických expertov a analytikov spravodajských informácií vrátane Europolu. 

Prostredníctvom tejto platformy Europol poskytuje svoje jedine�né schopnosti európskym 

partnerom v oblasti presadzovania práva vrátane: medzinárodnej databázy podozrivých z 

terorizmu a extrémistov; schopnosti sledova� financovanie terorizmu; operatívnej platformy 

na koordináciu hlavných medzinárodných línií vyšetrovania. V  októbri 2011 boli na stretnutí 

expertov na vysokej úrovni schválené odporú�ania, ktoré budú slúži� ako nástroj pri vytváraní 

virtuálnej pracovnej skupiny pre násilný extrémizmus: (Všeobecná správa o �innosti 

Europolu...) 

•  Mala by sa zriadi� virtuálna pracovná skupina pre násilný extrémizmus pozostávajúca 

z príslušných expertov z �lenských štátov EÚ, ktorých úlohou je skúma� a podáva� 
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správy o vykonávaní celoeurópskej stratégie založenej na úspešnom projekte, ktorý už 

prebieha v Spojenom krá�ovstve (projekt Guillemot). 

•  Koncepcia Europolu na kontrolu internetu „Check the Web“ by sa mala rozšíri� a 

predstavova� portál EÚ na výmenu osved�ených postupov, analýzu a posúdenia v sú-

vislosti s využívaním internetu jednotlivcami a skupinami spájanými s aktivitami 

krajnej pravice (XRW). 

•  Europol by mal pripravi� celkové posúdenie hrozby pre celú EÚ, ktorú predstavujú 

jednotlivci a/alebo skupiny spájané s násilným extrémizmom a/alebo s aktivitami 

krajnej pravice. 

V septembri 2011 bola zriadená sie� EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii 

(RAN – Radicalisation Awareness Network)  (Všeobecná správa o �innosti Europolu ...) s 

cie�om prepoji� subjekty bojujúce proti radikalizácii a násilnému extrémizmu na mieste v 

celej Európe. RAN ako sie� sietí bude zah��a� skupiny, združenia a platformy, ktoré sa 

konkrétnym spôsobom a prakticky zapájajú do prevencie nástrah radikalizmu. Ich �innos� 

bude organizovaná v klastroch pozostávajúcich okrem iného z tvorcov politiky, orgánov 

presadzovania práva, bezpe�nostných orgánov, prokurátorov, miestnych orgánov, 

akademickej obce, odborníkov z praxe a organizácií ob�ianskej spolo�nosti vrátane združení 

obetí. Cie�om siete je ur�i� osved�ené postupy a podporova� výmenu informácií a skúseností 

z rôznych oblastí násilnej radikalizácie, ako je napríklad využívanie internetu a sociálnych 

médií na extrémistickú propagandu a využívanie informa�ných a komunika�ných technológií 

teroristami. Cie�om práce siete bude potlá�a� radikalizáciu ešte pred tým, ako by viedla k 

násilnému extrémizmu.   

Sie� bude podporovaná on-line fórom a konferenciami v celej EÚ s cie�om 

zhromaž	ova� skúsenosti a poznatky, zvyšova� povedomie o radikalizácii a komunika�ných 

technikách. Sie� bude podporova� vierohodné vedúce osobnosti a vedúce mienkotvorné 

osobnosti, aby svojimi pozitívnymi odkazmi ponúkali iné možnosti, ako sú násilné 

a extrémistické propagandy. Sie� bude takisto prispieva� k politickým procesom na 

vnútroštátnej a európskej úrovni a bude podporova� Európsku komisiu a �lenské štáty v ich 

�innosti a poskytova� im zodpovedajúce nástroje na prevenciu terorizmu. Na projekt bude na 

obdobie 4 rokov vy�lenených viac ako 20 miliónov EUR vo forme priamej podpory �lenským 

štátom a prostredníctvom financovania rozli�ných projektov. 
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 EÚ prijala aj 	alšie opatrenia. Boli vydané usmernenia o nových bezpe�nostných 

opatreniach v sieti EÚ AirPol – ktorá pozostáva z policajných orgánov zodpovedných za 

bezpe�nos� na letiskách a v okolitých oblastiach. 

EÚ vo svojom nariadení o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní 

zriadila najvyspelejší systém na globálnej úrovni, ktorým sa má obmedzi� prístup k 

prekurzorom výbušnín, ktoré by mohli používa� teroristi. Spolu s �lenskými štátmi pracuje 

EÚ na nových návrhoch týkajúcich sa ochrany na úrovni EÚ pred chemickými, biologickými, 

rádiologickými, jadrovými látkami a výbušninami (CBRN-E). Pracuje sa na smerniciach o 

ochrane kritickej infraštruktúry s cie�om zaisti�, aby služby životne dôležité pre spolo�nos� 

ostali prevádzkyschopné. Strata alebo výpadok kritickej infraštruktúry by mohli ma� pre 

spolo�nos� vážne dôsledky. Bol vydaný dokument o bezpe�nosti dopravy, v ktorom sú 

zdôraznené oblasti s k�ú�ovým významom pre ú�inné predchádzanie teroristickým hrozbám. 

Významné miesto v boji proti terorizmu majú aj také inštitúcie EÚ ako je Europol a Eurojust. 

Osobitne Europol, disponuje takými špecifickými pracoviskami a oblas�ami �inností ako sú: 

sie� prvej reakcie, európska sie� pre likvidáciu vojenských výbušnín a munície (EEODN) a 

informa�ný systém EÚ o bombách (EBDS). K 	alším špecializovaným oblastiam patrí 

program sledovania financovania terorizmu (TFTP) a kontrola internetu. 

Podrobnejšie informácie o opatreniach prijatých EÚ na boj proti radikalizácii a náboru 

teroristov nájdeme v prvej výro�nej správe o vykonávaní stratégie vnútornej bezpe�nosti 

z novembra 2011 a v druhej správe o vykonávaní stratégie vnútornej bezpe�nosti EÚ z apríla 

2013. 

2 AKO 	ALEJ V BOJI PROTI RADIKALIZÁCII A NÁBORU TERORISTOV 

 Boj EÚ proti terorizmu má vnútorný aj vonkajší rámec a pôsobí prostredníctvom 

rôznych nástrojov: politických, policajných, právnych, spravodajských, ekonomicko-

sociálnych a potenciálne aj  vojenských, �o bolo zdôraznené aj v predchádzajúcej �asti. 

Základom boja EÚ, tak ako to zdôraz�uje vo svojich dokumentoch, je však  prevencia. A tu je 

na mieste položi� si otázku: sú opatrenia v oblasti prevencie dostato�né ? Boj proti násilnej 

radikalizácii, extrémizmu a náboru teroristov je ve�mi zložitý fenomén a zložité sú aj cesty 

riešenia. Preto možno obyvate�ov EÚ neprekvapil návrh záverov Rady z 15. mája 2013 

v ktorých vyzýva na aktualizáciu stratégie EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov. 

(Návrh záverov Rady, v ktorých sa vyzýva na aktualizáciu stratégie...)  
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Rada vo svojich záveroch zdôraznila že terorizmus na	alej predstavuje vážnu hrozbu 

pre medzinárodný mier a bezpe�nos�, najmä pre bezpe�nos� Európskej únie a jej �lenských 

štátov, ako aj pre životy jej ob�anov a obyvate�ov, a to v rámci Únie i mimo nej.  

Uznáva, že zodpovednos� za boj proti radikalizácii a náboru teroristov majú 

predovšetkým �lenské štáty, avšak úsilie EÚ v tejto oblasti môže vies� k vytvoreniu 

dôležitého rámca na výmenu osved�ených postupov.  

�alšou dôležitou skuto�nos�ou je, že je potrebné vypracova� stratégiu na riešenie 

problému radikalizácie vo všetkých jej formách. V  opatreniach na boj proti radikalizácii a 

náboru je potrebné zoh�adni� rôznorodos� modernej spolo�nosti a moderných spôsobov 

komunikácie, a to konkrétne, že odkazy rozširované v jednej krajine môžu ma� širšiu odozvu 

v ur�itých kruhoch, diaspórach alebo spolo�enstvách v iných krajinách.  

Stratégia EÚ na boj proti terorizmu a tiež stratégia EÚ na boj proti radikalizácii a 

náboru teroristov obsahujú strategický záväzok, ktorého cie�om je prostredníctvom riešenia 

faktorov alebo hlavných prí�in, ktoré môžu vies� k radikalizácii a náboru teroristov, zabráni� 

tomu, aby sa �udia v Európe a vo svete uchy�ovali k terorizmu. 

Aktualizácia stratégie EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov zo strany Rady 

je naliehavá a opodstatnená, aby sa zabezpe�ilo, že uvedená stratégia bude na	alej plni� svoj 

zamýš�aný ú�el. Od vytvorenia stratégie EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov sa 

trendy, prostriedky a vzorce radikalizácie na	alej vyvinuli a rozšírili. Napríklad fenomén 

aktérov konajúcich na vlastnú päs� a fenomén zahrani�ných bojovníkov predstavujú nové 

druhy rizík, zatia� �o internet a sociálne médiá zah��ajú vzh�adom na mobilizáciu a 

komunikáciu 	alší potenciál. 

Okrem toho, na základe vykonaných prípadových štúdií a výskumov sa �oraz lepšie 

chápu faktory, ktoré údajne motivujú ur�itých jednotlivcov, aby si bezdôvodne osvojovali 

radikálne alebo extrémistické ideológie/názory vedúce k terorizmu, a �lenské štáty 

pokra�ovali vo vytváraní prístupov na riešenie problémov týkajúcich sa radikalizácie, ktoré 

súvisia s konkrétnymi okolnos�ami jednotlivých štátov. 

Rada vyzvala Komisiu, aby predložila oznámenie v ktorom uvedie konkrétne spôsoby 

boja proti radikalizácii a násilnému extrémizmu, a to na základe overených metód 

a vedeckých a akademických štúdií, ako aj skúseností získaných v rámci siete na zvyšovanie 

povedomie o radikalizácii a 	alších príslušných inštitúcií a sietí. 
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ZÁVER 

Terorizmus predstavuje pre bezpe�nos� ob�anov EÚ jednu z najvä�ších hrozieb. Ide 

o neustále rastúci a zvä�šujúci sa problém vnútornej bezpe�nosti. Hrozba terorizmu sa 

�iasto�ne presunula z organizovaných skupín na jednotlivcov, ktorých je �ažšie odhali� a ich 

konanie sa dá �ažšie predvída�. Zmeni� sa teda musí aj  stratégia boja EÚ proti terorizmu, aby 

sme aj na	alej dokázali by� o krok vpred. Je preto potrebné vybudova� koherentný európsky 

prístup vrátane preventívnych opatrení, ktorých sú�as�ou je boj proti radikalizáciia náboru 

teroristov.  

Ak má EÚ zabráni� radikalizácii jednotlivcov, ktorej cie�om je využívanie týchto osôb 

teroristickými skupinami, hlavnou prioritou musí by� rozbitie teroristických sietí a stíhanie 

všetkej súvisiacej trestnej �innosti, ako je nábor, financovanie, výcvik a propaganda zameraná 

na podnecovanie jedincov k páchaniu teroristických �inov akýmiko�vek prostriedkami 

vrátane internetu. 

Radikalizácia, ktorá môže vyústi� do teroristických �inov, možno najlepšie zabráni� 

pôsobením priamo na najnáchylnejších jedincov v najviac postihnutých komunitách. 

Vyžaduje si to však úzku spoluprácu s miestnymi orgánmi a ob�ianskou spolo�nos�ou, ako aj 

posilnenie právomoci k�ú�ových skupín v najzranite�nejších komunitách. Podstatná �as� 

opatrení zameraných proti radikalizácii a náboru nových �lenov sa prijíma na úrovni 

�lenských štátov a táto zásada by sa mala uplat�ova� aj v budúcnosti. 
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Všeobecná charakteristika korupcie a vybrané aspekty korupcie 
na Slovensku 
Jozef Madliak 
Eduard Bruna 

Miroslav Ba�acký 
 

Anotácia 

Vedecké zdelenie je zamerané na pojmové vymedzenie korupcie, ktorá je 	alej špecifikovaná 

ako korupcia ako deviantné chovanie, korupcia ako patologické chovanie, korupcia ako 

prostriedok maximalizujúci zisk a korupcia ako socialný problém. V tejto suvislosti je 

nazna�ené korup�né klíma, 	alej problémy: dar alebo úplatok, vz�ah korupcie, nepotizmu, 

klientelizmu, podplácania, prijímania úplatku a lobingu a na konci je nazna�ená  morfológia 

korupcie, stav korupcie na Slovensku a vnímanie korupcie. 

K�ú�ové slova: korupcia ( deviantné chovanie, patologické chovanie, prostriedok zisku, 

socialný problém, klíma), dar, úplatok, nepotizmus, klientelizmus, podplácanie, loging, 

morfológia 

Pokia� ide o korupciu je nevyhnutné hne	 v úvode poveda�, že ide o ve�mi nežiadúci 

a nebezpe�ný jav, s ktorým sa stretneme takmer v každom štáte bez oh�adu na jeho politickú, 

ekonomickú, alebo právnu vyspelos�. Korupcia sa vyskytuje na všetkých kontinentoch, vo 

všetkých typoch štátnych útvarov a politických zriadeniach, vo všetkých sférach verejnej 

správy a vo všetkých historických obdobiach �udskej civilizácie. Vznik korupcie je 

odborníkmi spájaný so vznikom vyššej organizácie spolo�nosti, teda so vznikom štátu1.2. 

Možno ju zaznamena� už v za�iatkoch dejín faraónov, v gréckych mestských štátoch i 

v antickom Ríme za republiky. Korupcia nie je teda plodom formy vlády, �i spolo�enského 

usporiadania.  

Korupcia rozhodne nie je fenoménom, ktorý by sa objavil v poslednej dobe3. Jej 

formy a rozsah v jednotlivých krajinách závisia od nieko�kých faktorov ako je kultúrna 

úrove� danej krajiny, jej dejinné obdobie, sociálny kontext doby, právny systém, vplyv 

tradícií �i tolerancia �udí. Prvý zoznam úradníkov akceptujúcich úplatky  pochádza z 13. st. 

pred naším letopo�tom a bol nájdený  v Sýrii. Za prvé príznaky korupcie na území dnešného 
                                                 
1 BALOUN, V. K ekonomickým prí�inám korupcie: popis javu a definície. Kriminalistika. ro�. XXXII, �. 
4/1999, s. 12. 
2 SABOPÁL, E. Etiológia, pojem a obsah korupcie. Policajná teória a prax. Ro�. VI, 1998, �. 4, s. 22. 
�
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Slovenska možno poklada� kupovanie úradov a ich obsadzovanie iba osobami z vyšších 

majetných spolo�enských vrstiev v 15. storo�í. Po�as socializmu, ke	 dopyt nieko�konásobne 

prevyšoval ponuku, korupcia dostala zelenú - podpultový tovar dostal ten, kto zaplatil najviac, 

prípadne príbuzný alebo známy.  

Problematické býva už samotné pojmové vymedzenie korupcie a jej správne obsahové 

pochopenie a to aj napriek tomu, že tejto problematike sa venuje ve�ká pozornos�. Vzh�adom 

k uvedenému môžeme konštatova�, že ani v sú�asnej dobe neexistuje všeobecne prijatá 

definícia korupcie, nie sú ustálené jej formy a typológia. Dôvod tohto stavu je daný 

mnohos�ou väzieb, súvislosti a prí�in, ktoré ur�ujú mieru jej rozšírenia, spôsoby jej prejavov i 

oblasti jej výskytu. Poznanie korupcie je ale dôležité, pretože ak chceme proti nie�omu 

úspešne bojova�, musíme dobre pozna� protivníka, nebezpe�enstvo, ktoré nám od neho hrozí 

a to, proti �omu máme zamera� svoju �innos�.  

  V literatúre existuje celé množstvo definícií korupcie, tá najjednoduchšia z nich 

definuje korupciu ako zneužitie moci nad cudzím, zvereným majetkom, �i právami s cie�om 

získania osobných, súkromných výhod (nielen pre seba, ale aj pre príbuzných, �i známych). 

�alšia definícia hovorí, že korupcia je správanie, ktoré sa odklá�a od oficiálnych povinností 

verejného postu z dôvodu súkromného obohatenia sa alebo získania postavenia, alebo ktoré je 

porušením predpisov zakazujúcich využívanie ur�itých druhov vplyvu na osobné, súkromné 

ú�ely. Zah��a také správania ako úplatkárstvo, nepotizmus a pod.4 Túto definíciu možno 

považova� za dostato�ne výstižnú, pretože aj v krajinách západnej Európy sa pod pojem 

korupcie zah��ajú aj také prejavy ako napr. vydieranie zo strany úradníkov alebo politikov, 

zneužívanie postavenia a právomoci, sprenevera verejných prostriedkov, branie provízie z 

verejných zákaziek, zvýhod�ovanie známych a príbuzných- klientelizmus a nepotismus5. 

Podstatne vy�erpávajúce vymedzenie korupcie podáva Pavol Fri�, ke	 tvrdí, že 

existujú štyri prístupy k po�atiu korupcie6: 

a) Korupcia ako deviantné chovanie. Tento poh�ad vychádza z definície J. S. Nya, ktorý 

korupciu charakterizuje ako: „...chovanie, ktoré sa z dôvodu dosahovania súkromných, 

osobných, úzko skupinových finan�ných alebo statusových ziskov odchy�uje od formálnych 

povinností vyplývajúcich z verejnej role, alebo prestupuje normy proti výkonu ur�itého typu 

                                                 
4 ZEMANOVI�OVÁ, D.; BEBLAVÁ, E. Krajinka rovných a rovnejších. Kaligram, Bratislava, 2003, s. 16. 
5 FRI�, P. a kol. Korupce na �eský zp	sob. G plus G., Praha: 1999, str. 12. 
6 FRI�, P. a kol. Korupce na �eský zp	sob. G plus G., Praha: 1999, str. 13-19. 
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súkromného vplyvu“7. Za deviantne chovanie sa teda považuje také chovanie, pri ktorom 

dochádza k zneužitiu právomocí osobami vo verejných funkciách. Vä�šinou sa jedná o 

zneužívanie právomocí verejných �inite�ov pre súkromné ú�ely. Podstatou korup�ného 

jednania je moment prekro�enia právomocí a noriem za ú�elom súkromného zisku. Pokia� by 

sme vychádzali z �isto legalistickej definície, tak korupciou je len porušenie právnych noriem. 

To je príliš úzke vymedzenie korupcie. Verejný �inite� je povinný sa riadi� aj internými 

smernicami úradu, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom. Definícia rozšírená o 

formálne pravidlá regulujúce výkon role verejného �inite�a sa nazýva public office definice. 

Táto definícia sa niektorým autorom stále zdá úzka, a tak ju rozširujú o normy zvykové, 

normy dobrého chovania, ktoré ur�uje verejná mienka- public opinion definice.  

K tejto teórii sa priklonila aj definícia korupcie uvedená v konvencii OSN o potieraní 

korupcie, pod�a ktorej sa za korupciu považuje: „ponuka, s�ub alebo akúko�vek výhodu 

v nie�í prospech ako neprimeranú pohnútku pre výkon alebo neykonanie povinností 

a vyjednávanie požiadaviek, prijatie akejko�vek výhody ako neprimeranej pohnútky pre výkon 

alebo nevykonávanie povinnosti“8. 

b) Korupcia ako patologické chovanie. Pri tomto pojatí korupcie sa vychádza z public 

interest definice od Friedricha, pod�a neho o korupcii „môžeme hovori�  vždy, ke� držite� 

právomocí, ktorý je poverený robi� ur�ité veci, resp. je zodpovedný za fungovanie nejakého 

úradu, je nelegálne stimulovaný pe�ažnými alebo inými odmenami k �innosti, ktorá 

zvýhod�uje poskytovate�a odmeny a poškodzuje verejnos� a jej záujmy“9. 

Za patologické sa považuje také jednanie, ktoré poškodzuje nielen zú�astnených, ale 

celú spolo�nos�, pretože je týmto narušovaný normálny a prirodzený stav vecí. Miera do akej 

boli poškodené verejné záujmy, je kritériom pre hodnotenie korup�nej aktivity. Tento prístup 

má však ve�ký problém. Ur�i�, kto a ako bude definova�, �o je verejný záujem, ktoré 

ohrozené hodnoty sú prioritou, �i vôbec došlo k ich poškodeniu a eventuálne, �o je to 

normálny stav vecí. Naskytuje sa riešenie, že by o takýchto veciach rozhodovali nezávislé 

súdy. Tie by stanovili, �o je to verejný záujem a do akej miery bol poškodený. Problém 

subjektivizmu, �o je to verejný záujem bude teda definovaný nieko�kými jedincami. Vynára 

                                                 
7 NYE, J. S. Corruption and Political Development, A Cost-Benefit Analysis, 1967. In Heidemer A. J., Johnston 
M., Levine S.. Political mCorruption. A Handbook, New Brunswick, New Jersey, Transition Publishers 1990, s. 
963-968. 
8 Národný program boja proti korupcii (schválený 21.6.2000 na 106. zasadnutí vlády SR) 
9 FRIEDRICH, C. J. Corruption Concepts in Historical Perspective 1972. In Heidemer A. J., Johnston 
M.,Levine S. Political mCorruption. A Handbook, New Brunswick, New Jersey, Transition Publishers 1990, s. 
15-38. 



�

�

 

86 

sa tu problém subjektivity a problém tlakov ur�itých skupín (gangov, záujmových skupín 

at	.) na sudcov. 

c) Korupcia ako prostriedok maximalizujúci zisk. Tento prístup sa nazýva aj trhová 

definícia korupcie. Pod�a autora myšlienky J. van Klaverena môžeme o korupcii hovori� ke	 

„...verejný �inite� považuje svoj úrad za obchod (biznis) a jeho zisk sa snaží maximalizova�. 

Tak sa tento úrad stáva jednotkou maximalizujúcou zisk. Miera jeho príjmu už nezávisí na 

etickom ohodnotení jeho užito�nosti pre spolo�né dobro, ale na situácii na trhu a jeho talentu 

nachádza� bod maximálneho zisku na krivke verejného dopytu“10. Uvedená definícia si našla 

mnoho kritikov, ktorí jej vy�ítajú, že vôbec neuvádza, �o je to korup�né chovanie, aké sú 

kritériá pre jeho stanovenie a aj skuto�nos�, že pod�a nej je každé po�ínanie verejného 

�inite�a zamerané na maximalizáciu zisku považované za korup�né.  

d) Korupcia ako sociálny problém. Korupcia má obrovskú schopnos� ovplyvni� verejnú 

mienku, najmä v	aka jej rozsiahlym sociálnym dopadom. Funguje ako sociálny systém, na 

základe svojich vlastných pravidiel hry, vnútorných mechanizmov. Šíri okolo seba takzvanú 

korup�nú klímu (súbor neformálnych kolektívnych predstáv a zvyklostí, ktoré poskytovanie 

a prijímanie úplatkov �inia pre danú skupinu obyvate�ov samozrejmým a zvykovo 

legitimným jednaním), ktorá ovplyv�uje chovanie �udí a más. Z konceptu korupcie ako 

patologického alebo deviantného chovania vyplýva, že tým, kto zlyhá, je jednotlivec. 

Korupcia by sa tak rozpadla v ojedinelé prípady morálnych zlyhaní jednotlivcov. A tak by 

sme mohli týchto jednotlivcov jednoducho nahradi� novým osadenstvom. Avšak realita 

hovorí, že tomu tak nie je. Noví �udia dosadený do korup�ného prostredia sa rýchlo za�ínajú 

správa� ako ich predchodcovia. 

Tak ako existuje mnoho definícií korupcie, existuje aj mnoho foriem korupcie. Hádam 

najjednoduchšie je rozlišovanie tzv. malej (bežnej korupcie) a tzv. ve�kej resp. privilegovanej. 

S malou korupciou sa môžeme stretnú� tvárou v tvár v každodennom živote; ide o uplácanie 

(nutkanie upláca�) za verejné služby, známe z bežného života. Za tieto služby už raz platíme 

svojimi da�ami alebo rôznymi poistnými odvodmi napr.: na úrade, u lekára, na polícii. Malá 

korupcia vykráda naše pe�aženky priamo – platbami za urýchlenie istých procesov, za 

kvalitnejšie vybavenie veci a pod. Naším „súperom“ pe�aženky priamo nevykráda, zvä�ša im 

však berie šancu. 

                                                 
10 KLAVEREN, J. Corruption Concepts in Historical Perspective 1972. In Heidemer A. J., Johnston, M.; 
Levine, S. Political Corruption. A Handbook, New Brunswick, New Jersey, Transition Publishers 1990, s. 73-86. 
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Ve�ká korupcia stojí mimo bežného života oby�ajných ob�anov, ide o uplácanie za 

privilégiá v oblastiach, kde sa možno za peniaze dosta� k moci – napríklad pokia� ide 

o ovplyv�ovanie štátnej politiky, prijímanie a uplat�ovanie zákonov, vykonávanie h�bkových 

kontrol, pride�ovanie významných a lukratívnych štátnych  zákaziek, ovplyv�ovanie 

regulovaných cien a pod.. 

Pre správne pochopenie korupcie je potrebné odlíši� ju od oby�ajného obdarovania, 

ktoré je bežnou sú�as�ou života �udí, preto si dovolíme poukáza� na základne rozdielnosti 

medzi darom a úplatkom. 

Dar alebo úplatok? 

Úplatkom sa rozumie akáko�vek neoprávnená výhoda obvykle vy�íslite�ná 

v peniazoch a hoci za úplatok sa môže považova� aj finan�ne nevýznamná �iastka, pri 

predmetoch symbolického dar�ekového charakteru sa spravidla netreba bá�, že vo�i osobe 

bude vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednos�. Ak bol niekto v nemocnici spokojný 

s úrov�ou služieb a pri odchode daruje kyticu �i bonboniéru ošetrujúcemu personálu bez toho, 

aby bol k tomuto vyzývaný resp. bez toho, aby to personál o�akával, nemusí sa bá� trestného 

stíhania. Motívom jedinca poskytujúceho dar v tomto prípade nie je získanie nejakej výhody 

pre seba, ale skôr gestom ocenenia. Nebezpe�enstvo takýchto situácii spo�íva v tom, že môžu 

by� kriminogénne významným faktorom pre budúcu možnú korupciu alebo podplácanie, ak 

by sa takéto „ocenenie“ zmenilo na „kupovanie“ si služieb alebo „zaväzovanie si“ lekárov 

a personál11. 

Osobitnú problematiku môžu predstavova� rôzne sponzorské dary Pod�a nášho názoru 

je potrebné rozlišova� dary sponzorov, ktorí od obdarovaného neo�akávajú žiadne 

protiplnenie, ani tým nechcú vplýva� na jeho 	alšie rozhodovanie resp. správanie sa 

obdarovaného od darcov, ktorí svojim darom sa snažia ovplyvni� obdarovaného. Na to, aby 

sponzorský dar bol skuto�ne darom a nie úplatkom musí by� poskytnutý transparentným 

spôsobom, inštitúcii (napr. nemocnica, ústav, oddelenie a pod.), ktorá povedzme tento dar 

použije v rámci svojho predmetu �innosti, prospech z daru budú ma� všetci �lenovia tejto 

inštitúcie alebo osoby v prospech ktorých inštitúcia plní svoje poslanie, pri�om prospechom 

nemusí by� len možnos� priamo dar užíva�, ale aj prospech vo forme ušetrených nákladov 

a pod. (napríklad ak obchodná spolo�nos�, ktorá vykonáva výrobu spojenú 

s nebezpe�enstvom popálenín pre svojich zamestnancov, kúpi najbližšej nemocnici, ktorá sa 

                                                 
11 Podobne aj CHMELÍK, J. a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, 2003, str. 37. 
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špecializuje na popáleniny nové zdravotnícke zariadenie, vybavenie, špecializovaný prístroj 

at	.). Za neprípustné je treba považova� sponzorské dary, ktorými si darca chce zaisti� 

prednos� pred inými osobami, alebo dary, ktoré budú slúži� osobným potrebám 

predstavite�om obdarovanej inštitúcii alebo dokonca ich rodinným príslušníkom a iným 

blízkym osobám. 

Absolútne neprijate�né je kupova� drobností a pozorností pre pracovníkov orgánov 

verejnej moci. Tu by nemalo by� tolerované ani poskytovanie dar�ekov a protislužieb 

nepatrnej hodnoty.  

Nie je �ažké odlíši� úplatok od nezištného obdarovania svojich blízkych a priate�ov, 

komplikovanejšie je odlíšenie hranice medzi darom a úplatkom „mimo sféry“ bežného 

obdarovania sa medzi blízkymi. Na zvýraznenie typických rozdielov medzi úplatkom a darom 

je nevyhnutné uvies�, že pokia� pri darovaní, osoba darcu neo�akáva žiadne alebo aspo� nie 

konkrétne protiplnenie, pri úplatku je to naopak. Hodnota daru nie je principiálne dôležitá, 

naopak hodnota úplatku je zvy�ajne vy�íslite�ná v peniazoch, a mala by zodpoveda� hodnote 

o�akávaného protiplnenia. Rozdiel je aj v samotnom spôsobe odovzdania daru �i úplatku. 

Úplatok sa odovzdáva utajeným spôsobom, tak aby sa jedna aj druha strana �o najmenej 

vystavovala nebezpe�enstvu odhalenia, odovzdanie daru sa uskuto��uje bez úmyslu jeho 

odovzdanie utaji�.   

Národný program boja proti korupcii12 chápe korupciu ako „systémovú chybu, ktorá 

pramení z nedostatkov vo formálnych pravidlách (zákonných a nezákonných noriem), ktoré 

regulujú �innos� verejného sektora a z nedostatkov v neformálnych pravidlách, teda pokrivení 

v hodnotových a osobnostných orientácií �udí,...“ Vychádzajúc z uvedeného je potrebné si 

uvedomi�, že boj proti korupcii je možný len systémovým prístupom na všetkých úsekoch 

spolo�enského života, tak aby sa neoplatilo korup�ne kona�. Úplné potla�enie alebo 

vymazanie korupcie zo spolo�enského života sa pravdepodobne nikdy nepodarí uskuto�ni�, 

nako�ko snaha o takéto formy chovania, ktoré zabezpe�ia �ahšie dosiahnutie cie�a, bez 

nutnosti dodržiavania stanovených pravidiel, je prirodzenou sú�as�ou �udskej povahy.  

Pod chápanie korupcie je �asto zahr�ované predovšetkým úplatkárstvo, klientelizmus, 

nepotizmus a v úzkych väzbách na korupciu je chápaný aj lobing, s �ím nemožno 

bezvýhradne súhlasi�. 

Vz�ah korupcie, nepotizmu, klientelizmu, podplácania, prijímania úplatku a lobingu 

                                                 
12 Národný program boja proti korupcii vyhlásený na 106. zasadaní vlády SR d�a 21.6.2000, Bratislava 2000, 
str. 5. 
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V súvislosti s problematikou korupcie je potrebné upriami� pozornos� aj na také 

pojmy ako sú klientelizmus, nepotizmus, úplatkárstvo a prijímanie úplatku, ktoré s korupciou 

úzko súvisia, ale nie sú jej synonymami, aj ke	 sa takto �asto používajú (neraz aj v odbornej 

literatúre). Osobitne zaujímavým je vz�ah medzi korupciou a lobingom. Hranica medzi nimi 

je ve�mi tenká a �asto krát je ve�mi náro�né správne posúdi� konkrétny prípad �i ide 

o protiprávne konanie – korupciu, �i lobovanie, ktoré je vo vyspelých demokraciách 

spolo�nos�ou uznávané. Klientelizmus, nepotizmus a úplatkárstvo majú spolo�né 

predovšetkým to, že sa vždy jedná o konflikt záujmov. Rozdiel je predovšetkým v motíve 

(pohnútke) a mechanizme, ktorý vytvára tento konflikt záujmov.  

Nepotizmus  

- (z latin�iny nepotis - synovec, príbuzný) je prípadom špecifického konfliktu 

záujmov, ktorý sa týka výhradne takej situácie, v ktorej osoba zneužíva zverenú verejnú moc 

na získanie výhody pre �lena svojej rodiny. Napr. verejný �inite� z titulu svojho postavenia 

ovplyv�uje pracovné postavenie a hodnotenie výsledkov práce blízkej osoby, alebo za tým 

ú�elom deleguje tieto právomoci na svojho podriadeného. 

Klientelizmus  

- ide o 	alší špecifický prípad konfliktu záujmov, ktorého podstata spo�íva v 

uprednost�ovaní priate�ov a kolegov pri výkone verejnej funkcie a rozhodovaní o použití 

verejných zdrojov (klient – v starovekom Ríme neplnoprávna osoba ekonomicky závislá od 

osoby patróna). Klientelizmus spôsobuje vážnu spolo�enskú a ekonomickú škodu, pretože 

vytvára nerovnos� šancí a obmedzuje vo�nú sú�až. Svoju existenciu pritom zakladá najmä na 

absencii pravidiel a tolerancii ob�anov. 

Úplatkárstvo 

- pod tento pojem zahr�ujeme prijímanie úplatku a podplácanie, pri�om úmysel 

zainteresovaných osôb smeruje k získaniu individuálnej výhody. Ide o samotný akt výmeny 

statkov. Klientelizmus, nepotizmus a úplatkárstvo by sme mohli chápa� ako obsah korupcie, 

ktorý ale nie je daný rigorózne, t.j. že sa nemusia objavi� v každom korup�nom konaní. 

Niekedy môže by� korupcia naplnená nepotizmom a úplatkárstvom, inokedy len 

klientelizmom, alebo len úplatkárstvom a pod.  

Lobing 

- aj ke	 postoj verejnosti k lobingu je na Slovensku prevažne negatívny, jeho miesto v 

demokratickej spolo�nosti je nevyvratite�né. Lobing možno vo všeobecnosti charakterizova� 

ako mechanizmus vzájomného balansovania súkromných a verejných záujmov. Lobing je 
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pokladaný za legálny spôsob presadzovania ur�itých záujmov cestou ovplyv�ovania 

legislatívy alebo exekutívy, nie však súdnictva13. Podstata lobingu vychádza zo základných 

práv každého ob�ana na slobodu prejavu, v tomto prípade z práva každého jednotlivca 

slobodne oslovova� predstavite�ov verejnej moci ( poslancov NR SR, predstavite�ov miestnej 

štátnej správy a samosprávy t.j. volených zástupcov, ale aj �udí s rozhodovacou právomocou). 

Cie�om lobingu nie je podplati� alebo inak hmotne motivova� tých, ktorí môžu prija� 

rozhodnutie, ale jeho cie�om je poskytnú� im analýzu ur�itej problematiky, vrátane všetkých 

možných následkov vyplývajúcich z takého rozhodnutia (napr. prínos pre spolo�nos�, ale aj 

menej pozitívne následky). Lobing je prirodzený spôsob správania sa pri presadzovaní 

záujmov a predstáv14. Dôležité však je, aby toto presadzovanie bolo transparentné a 

kontrolovate�né. Prípadné snahy zamerané proti lobingu ako spôsobu presadenia ur�itých 

záujmov, by boli namierené proti prirodzenosti správania sa v medzi�udských vz�ahoch. 

Ur�enie jasnej hranice medzi lobingom a korupciou je dos� náro�ná, ale ve�mi potrebná úloha 

sú�asnej doby, pretože ak lobing presiahne svoje hranice môže sa zmeni� na nástroj ovládania 

štátu v rukách úzkej záujmovej skupiny na úkor spolo�nosti ako celku. 

Morfológia korupcie 

Stav korupcie na Slovensku 

Korupcia sa bohužia� nedá exaktne odmera�. Indikátorom miery rozšírenia korupcie 

v jednotlivých krajinách sú naj�astejšie prieskumy verejnej mienky a štatistiky trestných 

prípadov spojených s korupciou.  

Zo štatistických údajov môžeme urobi� záver, že rastie po�et zistených a objasnených 

prípadov korupcie.15. Pod�a posledných štatistík podnikate�ská sféra za�ína poci�ova� pokles 

miery korupcie na Slovensku. Na	alej je však poci�ovaná ve�mi intenzívne v radoch bežného 

obyvate�stva hlavne v styku s poskytovaním lekárskych a zdravotných služieb16. 

Ak by sme vychádzali z údajov o po�te odsúdených osôb v jednotlivých rokoch, 

môžeme konštatova�, že v roku 2005 z celkového po�tu odsúdených bolo 19 odsúdených pre 

trestný �in podplácania, �o predstavuje 62 % podiel  tohto trestného �inu na celkovej 

kriminalite vo veciach korupcie, 12 prípadov odsúdených za trestný �in prijímania úplatku 

                                                 
13 MALÍK, B. �o je korupcia? In Lysý, J.; MALÍK, B.; ŠVÁRAL, P. �o by mal vedie� ob�an o korupcii. 
Bratislava, Centrum pre hospodársky rozvoj – Transparency International Slovensko 2002, s. 20. 
14 Podobne aj NECHALA, P.; REMIŠOVÁ A. CSANYI, G. Protikorup�ný manuál podnikate�a. Bratislava: 
Transparency International Slovensko, 2006, s. 176. 
15 SI�ÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E.; NECHALA, P. Protikorup�né minimum. Bratislava: Transparency International 
Slovensko, 2006, s. 7. 
16 MADLIAK, J.; �VER�KO, T.; BA�ACKÝ, M. Kriminológia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2005, s. 346 . 
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(38 % podiel na kriminalite vo veciach korupcie)  a žiadny prípad odsúdenia za nepriamu 

korupciu. Rok 2004 sa zdá by� v celom posudzovanom období za najúspešnejší rok z poh�adu 

po�tu odsúdených, ktorých bolo celkom 66 a z nich bolo 21 prípadov odsúdenia za prijímanie 

úplatku a inej nenáležitej výhody (31,82 % podiel na kriminalite vo veciach korupcie), až 44 

prípadov odsúdenia za podplácanie (66,67 % podiel na kriminalite vo veciach korupcie) 

a dokonca bol aj jeden prípad odsúdenia za nepriamu korupciu(1,51 % podiel).  

Vnímanie korupcie 

Výskumy predchádzajúceho obdobia umož�ujú vyslovi� ur�ité zovšeobecnenia na 

základe ktorých potom môžeme poveda�, že korupciu vníma slovenská verejnos� ako štvrtý 

najzávažnejší problém (uvedenú skuto�nos� potvrdzuje podporne 27% respondentov), 

ktorému by sa mala venova� vä�šia pozornos� aj z úrovne politického života. Korupcia si toto 

miesto udržiava už dlhšie obdobie. Zárove� toto zaradenie korupcie medzi najzávažnejšie 

problémy Slovenska vyplynulo z prieskumu verejnej mienky pre Transparency International 

Slovensko, ktorý v marci 2006 uskuto�nila agentúra FOCUS17. Korupcia sa umiestnila hne	 

za takými problémami, ako sú sociálna situácia, nezamestnanos� a zdravotníctvo. Prieskumy 

verejnej mienky nazna�ujú, že korupcia sa na Slovensku vo všeobecnosti síce znižuje, ale 

zárove� sa koncentruje do nieko�kých vybraných oblastí. Trend znižovania korupcie 

potvrdzuje napr. Index vnímania korupcie (CPI), výskum Svetovej banky a pod. 

Problém korupcie je v o�iach verejnosti hodnotený ako ve�mi aktuálny, pretože 

ohrozuje ekonomický, demokratický, spolo�enský a politický vývoj na Slovensku, na tuto 

skuto�nos� upozornila už v roku 2000 Zemani�ová a Gyarfášová18. 

Pod�a údajov uvedených v štatistike možno konštatova�, že po období ur�itej 

stagnácie dochádza v posledných rokov v slovenskej spolo�nosti k pozvo�nému, ale za to k 

pozitívnemu posunu vo vnímaní korupcie. Uvedený stav môže by� jedným z prvých prejavov 

reforiem a zmien, ktoré boli v rozhodnom období uskuto�nené za ú�elom eliminácie korupcie 

v spolo�nosti. 

Záver 

Vo vz�ahu ku korupcii spolo�nos� definuje svoj postoj ako jednozna�ne negatívny. 

Korupcia je všeobecne vnímaná ako škodlivý a nebezpe�ný spolo�enský jav, ktorý ohrozuje 

základné vz�ahy v spolo�enskom živote, znefunk��uje jednotlivé procesy a mechanizmy 

                                                 
17 PERCEPCIA KORUPCIE NA SLOVENSKU, Prieskum verejnej mienky, pre Transparency International 
Slovensko, Marec 2006, s. 8. 
18 ZEMANOVI�OVÁ, D., GYARFÁŠOVÁ, O. Korupcia na Slovensku z h�adiska spravovania vecí verejných. 
Transparency International Slovensko, Bratislava, 2000, s. 48. 
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fungovania konkrétnych sociálnych, právnych a ekonomických inštitútov19. Korupcia má 

nepriaznivý dopad aj na morálku, etické správanie sa jednotlivcov, sociálnych skupín i celej 

spolo�nosti20. Aj z týchto dôvodov cítime potrebu bojova� proti korupcii. Popri tom je 

dôležité si uvedomi�, že ú�inný a efektívny boj proti korupcii vyžaduje prostriedky, ktoré 

vychádzajú zo samotnej podstaty korupcie a zoh�ad�uje všetky jej špecifiká. Vytváranie 

a h�adanie takýchto vhodných prostriedkov je nepredstavite�né bez dôsledného pochopenia 

problematiky korupcie. 

Domnievame sa, že je na škodu samotnej veci, že v sú�asnej dobe všetky prostriedky 

boja proti korupcii sa zúžili len na oblas� trestného práva a na jeho pôsobenia na správanie 

jednotlivcov. Teda cesta, ktorou dnes krá�ame v tomto �ažení proti korupcii sa volá 

kriminalizácia korup�ného správania a sprís�ovanie trestného postihu za toto správanie. Táto 

cesta zachádza nielen do oblasti verejného života, ale vedie aj cez oblasti, kde korup�né 

správanie sa týka súkromnoprávnych vz�ahov a slobody rozhodovania jednotlivca, ktoré je 

potrebné chráni� pred prílišnou ingerenciou zo strany štátu �i spolo�nosti a kde svoju 

kontrolnú funkciu vykonávajú iné inštitúty a mechanizmy. Otázka je formulovaná asi tak, 

pre�o zasahova� prostriedkami štátomocenského donútenia tam, kde  ide o súkromné 

záležitosti, rozhodovanie založené na slobodnej vo�be a o dispozitívne ustanovenia právnej 

úpravy. Je predsa osobnou vecou podnikate�a, �i bude odobera� tovar od dodávate�a, ktorý 

mu poskytne lepšie dodacie podmienky, nižšiu cenu, alebo si vyberie dodávate�a, ktorý nemá 

až také kvalitné služby alebo výhodnú cenu, ale poskytne dodávate�ovi úplatok, aby si ho 

udržal ako odberate�a. Bez oh�adu na hodnotu prospechu, ktorú takto odberate� získal, tovar, 

ktorý od takéhoto dodávate�a odobral, sa tento podnikate� stane menej konkurencie schopný 

v porovnaní s inými podnikate�mi, ktorí ponúkajú rovnaký alebo podobný tovar.  

Preto je namieste sa zamyslie�, �i  vecná pôsobnos� trestného práva by sa nemala 

zamera� výlu�ne len na verejnú oblas� a na súkromnú oblas� by sa mali aplikova� inštitúty 

právnych odvetví súkromného práva (obchodné právo, ob�ianske právo), ktorých efektivitu 

by malo zais�ova� rýchle, nestranné a nezávislé súdne konanie a v neposlednom rade aj 

dôrazný nútený výkon súdnych rozhodnutí. 

Boj proti korupcii nebude nikdy dostato�ne efektívny pokia� sa bude realizova� len 

právnymi prostriedkami. Je nevyhnutné si uvedomi�, že korupcia je v prvom rade 
                                                 
19 podobne aj MARTINKA, J. Korupcia v transformujúcej sa ekonomike. Policajná teória a prax. Ro�. VIII., 
2000, �. 2, s. 73. 
20 ZELENÁK, Š. Korupcia a jej spolo�ensko-politické dôsledky. Prepracovaná a doplnená verzia príspevku 
uvedeného na teoreticko-metodickom seminári: „Korupcia v PZ a iných zložkách spolo�nosti“, Bratislava: APZ, 
2001, s. 13. 
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spolo�enským javom a preto pôsobenie trestného práva by bolo správne doplni� aj 

o pôsobenie prostriedkov inej povahy. Jednozna�ne boj proti korupcii musí vychádza� 

z presved�enia jednotlivcov. �udia si musia uvedomi� negatívne dôsledky korupcie a sami 

musia chcie� eliminova� jej existenciu. Takýto prístup však vyžaduje zmenu myslenia �udí, 

zvýšenie morálneho cítenia a právneho vedomia. Zákon hoc ako moderný, prísny a rozsiahly, 

nikdy nebude dostato�ne ú�inný, pokia� �udia nedosiahnu ur�itú úrove� vo vnímaní korupcie. 

Každý z nás musí za�a� chápa� korupciu, ako nie�o, �o poškodzuje v kone�nom dôsledku 

štát21 a spolo�nos� ako celok a preto teda každého jednotlivca, nielen tých, ktorí v dôsledku 

korup�ného správania sa niektorého zo sú�ažite�ov nedostali vo verejnej sú�aží zákazku, 

alebo kontrakt.  

Zmena myslenia �udí, ba mala spo�íva� hlavne v tom, že ak sa v spolo�nosti zakotvia 

spravodlivé, jasné a rovné podmienky ur�itých systémov (povo�ovanie vkladov do katastra, 

ude�ovanie živností a pod.), ktoré budú zoh�ad�ova� ich o�akávania na rýchlos�, kvalitu 

a dostupnos�, �udia prídu na to, že nie je potrebné korup�ne sa správa�.  

Morálka by mala vytvára� prirodzené zábrany v správaní sa jednotlivcov, ktorými by 

odolávali pokušeniam oslovi� známeho, spolužiaka �i suseda za ú�elom získania ur�itej 

neoprávnenej výhody pri vybavovaní osobných vecí. 

Na zmenu postoja samotných �udí sa vyžaduje dlhší �as, rozhodne dlhší ako je pri 

prijatí nejakého zákona.  Z tohto poh�adu sa využívanie právnych prostriedkov javí by� 

prijate�nejšie, ale rozhodne právo je k�ú�ovým nástrojom v boji proti korupcii, mal by však 

by� podporovaný 	alšími nástrojmi ako je etika, zmysel pre fair-play a pod. Vzájomné 

prepojenie týchto nástrojov zvyšuje ich efektivitu a ú�innejšie pôsobí v boji proti korupcii. 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 

BALOUN, V. K ekonomickým prí�inám korupcie: popis javu a definície. Kriminalistika, ro�. 
XXXII, �. 4/1999. 

FRI�, P., a kol. Korupce na �eský zp	sob. G plus G., Praha: 1999. 

FRIEDRICH, C. J. Corruption Concepts in Historical Perspective 1972. In Heidemer A. J., 
Johnston M.; Levine S. Political m Corruption. A Handbook, New Brunswick, New Jersey, 
Transition Publishers 1990. 

http://www.genpro.gov.sk/index/statistiky 

http://www.transparency.sk/prieskumy/060424_perce.pdf 

                                                 
21 SABOPÁL, E. Kto je obe�ou trestných �inov páchaných v súvislosti s korupciou? In Policajná teória a prax. 
�. 3 – 4/2000, s. 82. 



�

�

 

94 

http://www.transparency.sk/prieskumy 

KLAVEREN, J. Corruption Concepts in Historical Perspective 1972. In Heidemer A. J., 
JOHNSTON M., LEVINE S. Political Corruption. A Handbook, New Brunswick, New 
Jersey, Transition Publishers 1990. 

MADLIAK, J.; �VER�KO, T.; BA�ACKÝ, M. Kriminológia. Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Košice, 2005. 

MALÍK, B. �o je korupcia? In Lysý, J., Malík, B., Šváral, P. �o by mal vedie� ob�an 
o korupcii. Bratislava, Centrum pre hospodársky rozvoj – Transparency International 
Slovensko 2002. 

Národný program boja proti korupcii (schválený 21.6.2000 na 106. zasadnutí vlády SR) 

NYE, J. S. Corruption and Political Development. A Cost-Benefit Analysis, 1967. In 
Heidemer JOHNSTON M.; LEVINE S. Political mCorruption. A Handbook, New 
Brunswick, New Jersey, Transition Publishers 1990. 

PERCEPCIA KORUPCIE NA SLOVENSKU, Prieskum verejnej mienky, pre Transparency 
International Slovensko, Marec 2006 

CHMELÍK, J. a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Linde Praha, a.s., Praha: 2003. 

MARTINKA, J. Korupcia v transformujúcej sa ekonomike. Policajná teória a prax. Ro�. 
VIII. 2000, �. 2. 

NECHALA, P.; REMIŠOVÁ A., CSANYI, G. Protikorup�ný manuál podnikate�a. 
Transparency International Slovensko, Bratislava 2006. 

SABOPÁL, E. Etiológia, pojem a obsah korupcie. Policajná teória a prax. Ro�. VI, 1998, �. 
4. 

SABOPÁL, E. Kto je obe�ou trestných �inov páchaných v súvislosti s korupciou? In 
Policajná teória a prax. �. 3 – 4/2000. 

SI�ÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E.; NECHALA, P. Protikorup�né minimum 2006. Transparency 
International Slovensko, Bratislava 2006. 

ZELENÁK, Š. Korupcia a jej spolo�ensko-politické dôsledky. Prepracovaná a doplnená 
verzia príspevku uvedeného na teoreticko-metodickom seminári: „Korupcia v PZ a iných 
zložkách spolo�nosti“, APZ, Bratislava, 2001 

ZEMANOVI�OVÁ, D.;BEBLAVÁ, E. Krajinka rovných a rovnejších. Kaligram, Bratislava, 
2003. 

ZEMANOVI�OVÁ, D.; GYARFÁŠOVÁ, O. Korupcia na Slovensku z h�adiska spravovania 
vecí verejných. Transparency International Slovensko, Bratislava, 2000. 

 

Prof. JUDr. Jozef MADLIAK, CSc. 
Vysoká škola Karlovy Vary 
 
JUDr. Eduard BRUNA, Ph.D. 
Vysoká škola Karlovy Vary 
 
JUDr. Miroslav BA�ACKÝ 
Právnická fakulta UPJŠ, Košice 
 



�

�

 

95 

Extrémizmus v ozbrojených silách 

Jozef Matis 

 

Abstrakt 

Príspevok prezentuje sociologický poh�ad na extrémizmus a radikalizmus cez prizmu 

humánnosti, inakosti, intolerancie a neznášanlivosti. Dôraz je položený na prejavy 

extrémizmu a radikalizmu vojakov v spolo�nosti a v ozbrojených silách a to v súvislosti s ich 

prechodom na plnú profesionalizáciu, �o je doložené najnovšími empirickými výskumami. 

K�ú�ové slová: Bezpe�nos�, roviny bezpe�nosti, stránky bezpe�nosti, aspekty bezpe�nosti, 

radikalizmus, extrémizmus, inakos�, intolerancia, neznášanlivos�, humánnos�, ozbrojené sily, 

profesionalizácia. 

Úvod 

Svoj príspevok rozdelím do troch �astí. V prvej �asti stru�ne charakterizujem 

sociologický poh�ad na radikalizmus a extrémizmus v kontexte s humánnos�ou, inakos�ou, 

intoleranciou a neznášanlivos�ou. V druhej �asti ukážem na o�akávané prejavy extrémizmu 

a radikalizmu vojakov v spolo�nosti a v samotných ozbrojených silách v súvislosti s ich 

prechodom na plnú profesionalizáciu. V tretej �asti Vás stru�ne oboznámim s najnovšími 

empirickými zisteniami výskytu tohto javu v ozbrojených silách Slovenskej republiky. 

1 Sociologické po�atie radikalizmu a extrémizmu v spolo�nosti 

Hrozba extrémizmu a radikalizmu sa dnes stáva vysoko aktuálnou. Dotýka sa všetkých 

demokratických štátov, našu republiku nevynímajúc. Nepochopenie inakosti sa cez prizmu 

intolerancie a neznášanlivos� transformuje do prejavov nenávisti vo�i príslušníkom iných rás, 

národov, národnostných menšín a etnických skupín, ale aj náboženstiev, ktoré prinášajú so 

sebou vysoký stupe� nebezpe�enstva priameho ohrozenia riadneho fungovania demokratickej 

spolo�nosti takými negatívnymi javmi akými sú radikalizmus a extrémizmus so všetkými 

svojimi formami a prejavmi.  

Vä�šina �udí si tieto negatívne javy spája najmä s prejavmi rasizmu a xenofóbie, 

pretože rasovo motivované útoky stále boli a na	alej sú aktuálnym problémom. Treba si však 

uvedomi�, že táto oblas� je ove�a širšia a nie všetky prejavy radikalizmu a extrémizmu sú 

navonok také markantné. Zárove� si je potrebné uvedomi�, že tieto javy (radikalizmus 
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a extrémizmus) nemožno stotož�ova� a to aj napriek tomu že sú tesne prepojené s prejavmi 

humanizmu1 a humánnosti2. 

Radikalizmus možno chápa� ako súhrn názorov, ktorých cie�om je meni� prijaté 

a uznávané normy a zásady fungovania ur�itého sociálneho systému (skupina, spolo�nos�), 

pohybujúc sa na hranici ich neporušovania, pri�om ich zmenou nesleduje likvidáciu daného 

sociálneho systému, no aplikácia týchto názorov vedie k jeho rozsiahlym zmenám. 

Naproti tomu možno extrémizmus vymedzi� ako súhrn názorov a akúko�vek aktivitu, 

ktorá smeruje k zmenám už uznávaných noriem a zásad fungovania ur�itého sociálneho 

systému, �o v kone�nom dôsledku vedie až k likvidácii daného sociálneho systému. Je to 

ve�mi nebezpe�ný sociálny jav, ktorým je ozna�ované konanie, ktoré sa výrazne odchy�uje 

od bežného správania – teda aj zá�ubu v extrémy (porušovanie noriem a zásad, ktoré vedie až 

k možnej seba likvidácii), krajnos�, výstrednos�, upäté radikálne konanie, po�ínanie, názory 

a pod.3 

Radikalizmus a extrémizmus ako sociálne javy (spolo�enské alebo skupinové) sú 

priamo závislé na usporiadaní a stave spolo�nosti, v ktorej sa prejavujú a tiež vnútorne 

diferencujú. Ak zo sociologického aspektu je každá spolo�nos� tvorená tromi základnými 

sférami – politickou, ekonomickou a kultúrnou, ktorými sa prelína sféra sociálna 

(spolo�enská alebo skupinová), potom sa v praxi možno stretnú� s týmito základnými druhmi 

radikalizmu a extrémizmu: politickým, ekonomickým a kultúrnym (nielen politický, 

náboženský, rasový, etnický a ekologický). 

a) politický radikalizmus a extrémizmus 

Možno ich vymedzi� ako súhrn názorov a �innosti, ktoré majú za cie� nielen naruši� 

rovnováhu danej spolo�nosti ale až jej likvidáciu. Potreba odlíši� pojmy politický 

radikalizmus a politický extrémizmus vznikla v politologickej praxi, pretože bolo ve�mi �ažké 

urobi� presnú deliacu �iaru medzi ústavno-konformným správaním sa a extrémizmom4. 

                                                 
1 Humanizmus v širšom zmysle je historicky sa meniaca sústava názorov, uznávajúca a zdôraz�ujúca hodnotu 
�loveka ako osobnosti, jeho právo na slobodu, š�astie, rozvoj a uplatnenie jeho síl a schopností; je to vo svojej 
podstate úsilie o �udskos� a �udskú dôstojnos� životných podmienok �loveka; je to aj posudzovanie 
spolo�enských inštitúcií z h�adiska blaha �loveka; je to úsilie o to, aby princípy spravodlivosti, rovnosti 
a �udskosti sa stali normami vz�ahov medzi �u	mi v osobnom a spolo�enskom živote. ZELINA, M., 
KOMÁRIK, E. Humanizácia výchovy . Bratislava: PdF UK, 1998. s. 8. 
2 Humánnos� je ur�itý mravný ideál, ktorý je založený práve na rešpekte a uskuto��ovaní �udskej dôstojnosti 
a tento mravný ideál je konkretizovaný cez mravné princípy a jednotlivé mravné normy, ktoré vymedzujú 
konkrétne spôsoby uskuto��ovania humánnosti v živote jednotlivca, morálnej komunity a celého �udského 
spolo�enstva. GLUCHMAN, V. �lovek a morálka, Prešov: LIM 2005. s. 151-154. 
3 IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. Vreckový slovník cudzích slov. Bratislava: Kniha–spolo�ník. 1993, 256 s.  
4 V nemeckej politológii má korene i odlíšenie politického extrémizmu od politického radikalizmu, ktoré je 
bežne užívané i v �eskom prostredí a javí sa ako vhodným aj pre Slovensko. Rozlišovanie medzi radikalizmom 
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Politický radikalizmus je možné chápa� ako súhrn politických názorov a �innosti, ktoré 

síce nesmerujú priamo k likvidácii danej spolo�nosti, no aplikácia týchto názorov vedie v nej 

k rozsiahlym zmenám. Naproti tomu možno politický extrémizmus definova� ako akúko�vek 

aktivitu smerujúcu proti danej spolo�nosti s cie�om uskuto�ni� napokon jej likvidáciu5.  

Z uvedených definícii týchto pojmov možno usúdi�, že politický radikalizmus je ešte 

chápaný ako sú�as� ústavno-konformného spektra, teda priestoru zotrvávajúcej lojality 

k politickému systému danej spolo�nosti, a tvorí už zmienený prechod k extrémizmu 

(�avicovému a pravicovému), ako to znázor�uje tiež Obrázok 16, ktorý by bolo potrebné 

doplni� o pojmy: �avicový a pravicový terorizmus a nedemokraciu (diktatúra).  

Širšie vymedzené pojmy radikálna pravica (ultrapravica �i krajná pravica) alebo 

radikálna �avica (ultra�avica �i krajná �avica) zah��ajúce ako pravicový a �avicový 

extrémizmus, tak i pravicový a �avicový radikalizmus ako prechod od ústavnej konformity 

k politickému extrémizmu, sa používajú aj ako synonymá. Ako konštatuje tiež Pierre Milza, 

politológovia používajú aj 	alšie pojmy, akými sú mimoparlamentná pravica (tiež �avica) �i 

pravicová pravica, jednoducho preto, aby sa v texte stále neopakoval jeden a ten istý pojem.7 

 

  

          

�avicový 

radikalizmus 

Demokracia stred Pravicový 

radikalizmus 
                                                 

                      
                          Krajná �avica                                                              Krajná pravica                                              

Ústavno-konformné spektrum 

Obr. 1: Možný model radikalizmu, extrémizmu a terorizmu vo vz�ahu k demokratickej 

a nedemokratickej spolo�nosti. 

                                                                                                                                                         
a extrémizmom už však nemá tradíciu napríklad na pôde anglosaských politologických škôl, kde sú oba pojmy 
užívané v podstate synonymicky. Aj Miroslav Mareš pripomína, že s oh�adom na zle definovate�né hranice 
medzi radikalizmom a extrémizmom, je �asto „vhodn�jší pojímat skute�nosti, které jsou t�mito pojmy 
ozna�ovány jako jeden celek“ MAREŠ, M. Politický extremismus a radikalismus v �R 1, Brno: Barrister & 
Principal, Centrum strategických studií, 2003. s. 33. 
5 CHARVÁT, J. Sou�asny politicky extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007. s. 13.  
6 MAREŠ, M. Politický extremismus a radikalismus v �R 1, Brno: Barrister & Principal, Centrum strategických 
studií, 2003. s. 33, schéma bolo upravené autorom na základe práce R. Stössa Rechtsextremismus in vereinten 
Deutschland  a doplnené autorom príspevku. 
7 MILZA, P. Evropa v �erných košilích. Praha: vyd. Themis. 2005. s. 14. 
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Ke	 v ur�itej konkrétnej spolo�nosti za�nú narasta� vnútorné rozpory, je vä�šina 

radikálnych a extrémnych postojov8 a aktivít priamou reakciou na ne až to vyzerá tak akoby 

extrémizmus bol produktom tejto demokratickej spolo�nosti. Zatia� žia� žiadna demokracia 

totiž nemá dostatok ú�inných obranných mechanizmov, aby sa ubránila všetkému, �o jej 

škodí. Ak by totiž také mechanizmy mala, nebola by už demokraciou ale diktatúrou. Preto sa 

každá demokracia v kone�nom dôsledku napokon potyká s extrémizmom, predstavite�mi 

ktorého sú nielen jednotlivci – extrémisti,9 ale tiež najrôznejšie extrémistické skupiny 

a hnutia10. 

b) ekonomický radikalizmus a extrémizmus 

V ekonomickej sfére je radikalizmus a extrémizmus (ekonomický radikalizmus 

a extrémizmus) ve�mi nebezpe�ný najmä preto, lebo totálne prepája radikalizmus 

a extrémizmus s netolerantnos�ou. Tvoria skryté nebezpe�enstvo, pretože cielene využívajú 

iba tie vedecké teórie, ktorých podstatou je technokratické ponímanie spolo�nosti (spolo�nos� 

ako technický a nie sociálny systém)11. Spolo�nos� založená na trhovom mechanizme, ktorý 

ju mení na tzv. transak�nú spolo�nos�12, kde sú do zna�nej miery oslabené sociálne vz�ahy 

(osobnostné a spolo�enské)13, sa postupne stáva netolerantná a tým, že nerieši ale neustálou 

honbou za ziskom skôr vytvára rozpory a konflikty, je napokon podhubím pre politický 
                                                 
8 Tieto postoje vychádzajú z odlišného obsahového hodnotenia aktivít, ktoré v zásade možno rozdeli� do troch 
skupín. 
Prvá skupina sa usiluje o realizáciu uš�achtilých a humánnych cie�ov, ale spôsobom, ktorý viac �i menej 
porušuje zákon. Jej �lenovia presadzujú humánne hodnoty nežiaducim spôsobom.  
Príslušníci druhej skupiny sa pokúšajú presadi� svoje predstavy o fungovaní spolo�nosti, ktoré odporujú 
všeobecným normám morálky a humanity spôsobom, ktorý im umož�uje platný právny poriadok. 
Príslušníci tretej skupiny sa snažia o realizáciu svojich ne�udských a protizákonných ideí protizákonnými 
a ne�udskými spôsobmi. Príslušníkov tejto skupiny možno úplne oprávnene ozna�i� za extrémistov. 
CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde 2001, s. 11. 
9 Extrémistami sú osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyzna�ujú najmä odmietaním platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a vysokou mierou názorovej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti; absenciou 
hmotných pohnútok;  vnútornou motiváciou protiprávneho konania s prvkami agresivity; agresívnym správaním 
prejavujúcim sa fyzickými aktivitami v súvislosti s konaním spolo�enských podujatí, ktoré smerujú k spôsobeniu 
fyzickej ujmy osobám, škode na majetku, alebo ktoré sú spôsobilé naruši� verejný poriadok. Návrh koncepcie 
boja proti extrémizmu. Bratislava: MV SR 2006, s. 4. 
10 MILO, D. Rasisticky extremizmus v Slovenskej republike. Neonacisti, ich hnutia a ciele. Bratislava: �udia 
proti rasizmu, 2004. s. 13.  
11 Vrcholia v tzv. trhový fundamentalizmus, chápaný ako presved�enie, dovedené až do extrémnej viery v trhový 
mechanizmus, v jeho samoregula�nú schopnos�. Základnou �rtou každého fundamentalizmu je dichotomický 
prístup k riešeniu problémov – cez úsudok „bu	 – alebo“(ak je tvrdenie nesprávne, jeho opakom je tvrdenie 
správne. Nepripúš�a sa aj 	alšie nesprávne tvrdenie). SOROS, G. Kríza globálneho kapitalizmu (Otvorená 
spolo�nos� v ohrození). Bratislava: Kaligram. 1999. s. 134–136. HALUŠKA I. Budúcnos� globálnej 
ekonomiky. Bratislava: IRIS. 2011. s. 101–106. 
12 Existujú v nej ešte rodiny a manželstvá, ale bankové investície a transakcie celkom vytla�ili sociálne vz�ahy 
(osobné a spolo�enské) SOROS, G. Kríza globálneho kapitalizmu (Otvorená spolo�nos� v ohrození). Bratislava: 
Kaligram. 1999. s. 91-99. 
13: SOROS, G. Kríza globálneho kapitalizmu (Otvorená spolo�nos� v ohrození). Bratislava: Kaligram. 1999. s. 
91-99. HALUŠKA I. Budúcnos� globálnej ekonomiky. Bratislava: IRIS. 2011. s. 141–186. 
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radikalizmus a extrémizmus (�avicový alebo pravicový) a pre prechod k diktatúre (�avicovej 

alebo pravicovej)14. 

Ekonomický radikalizmus môžeme vymedzi� ako súhrn ekonomických názorov, teórii 

a �innosti, ktoré vedú k rozsiahlym ekonomickým zmenám v danej spolo�nosti, ktorá sa ale 

celá poníma ako objekt ekonomického experimentu, výsledok ktorého sa iba predpokladá. 

Vychádzame z toho, že rozsiahle ekonomické zmeny vždy danú spolo�nos� podstatne zmenia 

a to minimálne v dvoch smeroch: 

− v  pozitívnom smere – t. zn. k zvýšeniu kvality života �udí a tým k upevneniu danej 

spolo�nosti – tzv. pozitívny ekonomický radikalizmus15,  

− v negatívnom smere – t. zn. k zníženiu kvality života �udí a tým tiež postupnému rozkladu 

danej spolo�nosti – tzv. negatívny ekonomický radikalizmus.  

Negatívny ekonomický radikalizmus je prepojený s ekonomickým extrémizmom, ktorý 

možno vymedzi� ako akúko�vek ekonomickú aktivitu (teoretickú alebo praktickú) smerujúcu 

proti danej spolo�nosti alebo skupine s cie�om uskuto�ni� v kone�nom dôsledku napokon 

likvidáciu jej ekonomickej a tým aj politickej podstaty16. 

 

                                                 
14 Spojenie kapitalizmu a demokracie v sú�asnosti je v najlepšiom prípade nedostato�né. Vyplýva to z toho, že sa 
riadia odlišnými princípmi a majú tiež odlišné záujmy. V kapitalizme sú ú�tovnou jednotkou peniaze (vyjadrujú 
bohatstvo) a v demokracii hlas ob�ana (vyjadruje autoritu). SOROS, G. Kríza globálneho kapitalizmu (Otvorená 
spolo�nos� v ohrození). Bratislava: Kaligram. 1999. s. 121.  
15 Pojem radikálny nemožno vníma� len v jeho pejoratívnom zmysle, pretože každý názor, teóriu alebo �in 
(i vládny), ktorý je nekompromisným (radikálnym) riešením ur�itých problémov, ktoré v konkrétnej spolo�nosti 
sú (spoplatnenie zdravotníckej starostlivosti, zavedenie plateného školstva, zásadná da�ová reforma a i.), možno 
považova� za radikálny. Závisí od vplyvu dosiahnutého výsledku na danú spolo�nos�. DANICS, Š.: 
Radikalizmus – extrémizmus – antisystémovos�. In Radikalizmus a jeho projevy v sou�asnem sv�t�. Kolín: 
Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a spolo�enských 
v�d, 2007.  
16 Ekonomický extrémizmus ako každý extrémizmus všeobecne má tri vývojové štádia:  
Prvé štádium je charakteristické pudovos�ou, iracionalitou a absenciou strategického plánovania vlastných akcií. 
�innos� vychádza z pocitu ohrozenia, aktivity sú motivované tými formami, ktoré si zvolili ako spôsob riešenia 
problémov ekonomické násilie – škodenie ako prostriedok zmeny. 
Druhé štádium je charakterizované najmä cie�avedomými snahami o parciálnu, alebo komplexnú zmenu 
ekonomického a tým aj vnútropolitického systému. Je sprevádzané najmä združovaním, plánovaním akcií a tiež 
ich propagáciou. Aktivity sú charakteristické vysokým stup�om demagógie a porušovaním zákonov. Najvä�ším 
nebezpe�enstvom druhého štádia je nehumánnos�, ktorá je spojená s preferovaním radikálnych spôsobov 
riešenia a metód – zmena bez novej vízie. 
Tretie, posledné štádium spo�íva vo vzniku jasne sformulovanej ekonomickej teórie, ktorá sa stáva jadrom 
ideológie a najmä politického programu danej skupiny (politická strana alebo hnutie), prostredníctvom ktorého 
sa chce daná skupina pokúsi� získa� a uchopi� moc, pri�om týmto spôsobom môže dosiahnu� aj zmenu 
vnútroštátneho systému. Samotné extrémistické programy (najmä ekonomické) sú charakteristické najmä tým, že 
ponúkajú jednoduché, rýchle a rázne riešenia zložitých problémov a preto vyvolávajú medzi ostatnými vrstvami 
spolo�nosti kladnú odozvu zmena s novou víziou. MILO, D. Rasisticky extremizmus v Slovenskej republike. 
Neonacisti, ich hnutia a ciele. Bratislava: �udia proti rasizmu, 2004. s. 86-87.  



�

�

 

100 

c) kultúrny radikalizmus a extrémizmus 

Kultúrna sféra spolo�nosti17 je zasiahnutá radikalizmom a extrémizmom najmä preto, že 

v európskych ekonomicky vyspelých krajinách v sú�asnosti zatia� zlyháva projekt 

multikulturalizmu (Francia, Nizozemsko, Škandinávia – multikultúrny model asimila�ný, 

Švaj�iarsko, Rakúsko a Nemecko – multikultúrny model diskrimina�ný)18. Hlavnou prí�inou 

zlyhania je nepochopenie inakosti, z �oho vyplýva intolerancia a aj násilie, ktoré spolu 

vytvárajú základ pre rasizmus, radikalizmus a extrémizmus a to: pseudo-vedecký, pseudo-

výchovný, pseudo-kultúrno-umelecký, náboženský, etnický, rasový a tiež vo vz�ahu �loveka 

k prírode – ekologický a enviromentálny. 

Ve�mi vysoké nebezpe�enstvo kultúrneho radikalizmu a extrémizmu, tvoreného pseudo-

vedeckým, pseudo-výchovným, pseudo-kultúrno-umeleckým, tiež etnickým a rasovým, 

náboženským, ekologickým a napokon enviromentálnym radikalizmom a extrémizmom19 je 

                                                 
17 Kultúrna sféra spolo�nosti je tvorená hlavne: vedou, výchovou a vzdelávaním, kultúrou a umením, 
náboženstvom, národnostným, etnickým a rasovým povedomím a napokon vz�ahom �loveka k prírode a sebe 
samému – ekológiou a životným prostredím. VYHNAL M., MATIS J., TU�EK J. Sociológia I. L. Mikuláš: VA. 
1998. s 133-135., HAMAJ P., MARTINSKÁ M., MATIS J. Vybrané problémy zo všeobecnej sociológie. L. 
Mikuláš: AOS. 2005. s. 59.  
18 Multikurturalizmus je súhrn teoretických názorov a praktických �inov, ktoré obhajujú stanovisko, že 
v demokratickej spolo�nosti môžu spolo�ne nažíva� nielen jednotlivci ale i celé skupiny majúce rôznu kultúru. 
Zárove� zdôraz�uje, že táto rôznorodos� kultúr (kultúrna rozmanitos�) je prospešná pre danú spolo�nos�. 
Cie�om je zjednoti� a upevni� danú spolo�nos� na tolerovaní inakosti. V sú�asnosti je jeho hlavným praktickým 
problémom nájdenie optimálneho pomeru medzi právami a povinnos�ami etnika (národa) s menšinovou 
kultúrou.  
19 Pseudovedecký radikalizmus a extrémizmus – jeho prejavy sú nebezpe�né najmä preto, lebo zneužíva 
výsledky najmä spolo�enských vied (psychlógia, sociológia, politológia, medzinárodné vz�ahy at	.) 
k vytváraniu radikálnych až extrémnych postupov riešení problémov danej spolo�nosti alebo regiónu, �i sveta. 
Vytvárané teoretické modely a praktické postupy zvýraz�ujú postavenie vodcu (autority až diktátora) 
a podsúvajú jediné možné riešenia z pozície „bu	-alebo“, �o je dôsledkom �ierno-bieleho poh�adu na realitu 
danej spolo�nosti. 
Peseudo-výchovný radikalizmus a extrémizmus – jeho prejavy sa sústre	ujú na rozvoj tých foriem, metód 
a prostriedkov výchovy a vzdelávania, ktoré jednostranne rozvíjajú iba vodcovské kvality s dôrazom na elity 
spolo�nosti, pri�om kritéria výberu elít sú pseudovedecké (najmä rasový alebo triedny pôvod). Z výchovy 
a vzdelávania sa tak stáva významný nástroj presadzovania radikálnych a extrémistických teórii a návodov na 
�innos�, smerujúcu k protispolo�enskému konaniu, pretože ich jadrom je agresivita a násilie. Ve�mi nebezpe�ný 
je preto, že jeho sú�as�ou je vojenský výcvik (pravicový extrémizmus – ozbrojené fašistické alebo nacistické 
polovojenské oddiely; �avicový extrémizmus – ozbrojené robotnícke polovojenské oddiely – �udové milície). 
Pseudo-kultúrno-umelecký radikalizmus a extrémizmus – jeho prejavy sú zamerané na mládež, ktorá nemá ve�kú 
sociálnu skúsenos� (jej atribútom – znakom, je sociálna nezrelos�). K svojmu šíreniu využíva kultúru (najmä 
hudobnú produkciu a texty piesni) a umenie (výtvarné prejavy). Osobitým prostriedkom je „sprajerstvo“ 
(extrémistická komunita „sprajerov“) a internet (extrémistická komunita na internete). V sú�asnosti sa najmä 
v súvislosti s pravicovým radikalizmom a extrémizmom rozmáha extrémizmus na športoviskách – tzv. divácke 
násilie (hooligans). �lenovia najrizikovejších futbalových divízií a skupín sa pravidelne zú�ast�ujú demonštrácií 
a pochodov organizovaných extrémistickými združeniami. Všeobecne ide o osoby zara	ujúce sa medzi rasistov, 
fašistov a futbalových chuligánov, ktorí sa prezentujú na futbalových a hokejových štadiónoch extrémistickými 
ideológiami a páchaním trestnej �innosti. Ich spolo�ným cie�om je boj proti represívnym zložkám 
demokratického štátu. 
Etnický radikalizmus a extrémizmus – jeho jadrom je najnetolerantnejšia forma nacionalizmu, ktorá povyšuje 
jeden národ (etnikum) nad národ (etnikum) druhý. Sústre	uje sa tiež na vodcov a elity daného národa (etnika), 
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v tom, že bu	 priamo alebo nepriamo a to vedome �i nevedome vytvára podhubie pre 

ekonomický a politický radikalizmus a extrémizmus a tým v kone�nom dôsledku tiež pre 

prechod k �avicovej alebo pravicovej diktatúre. 

2 Radikalizmus a extrémizmus v ozbrojených silách 

V postindustriálnej spolo�nosti postupne dochádza k chápaniu armády ako typu 

formálnej byrokratickej organizácie20, vyzna�ujúcej sa znakmi vojenskej organizácie21. 

Koncom 20. storo�ia dostáva táto klasická predstava zo za�iatku 20. storo�ia vážne trhliny. 

Nové bezpe�nostné prostredie, ktoré sa vyzna�uje asymetrickými hrozbami a kombináciou 

„mäkkej“ a „tvrdej“ bezpe�nosti22, vyžaduje prehodnoti� tieto znaky. Armády (národné, 

nadnárodné i medzinárodné) reagujú aj na snahu ekonomických a štátnych organizácii 

                                                                                                                                                         
ktorým podsúva radikálne až extrémne poznatky a spôsoby riešenia, ktoré sú založené na patologickom vnímaní 
spolo�enskej reality. Je ozna�ovaný aj ako regionálny �i etnicko-regionálny extrémizmus. Sú pre� 
charakteristické tieto základné �rty: hlásanie kultúrnej a politickej výlu�nosti, používanie násilia na dosiahnutie 
proklamovaných cie�ov (niekedy až vo forme terorizmu) a separatizmus. 
Rasový radikalizmus a extrémizmus – jeho motívom je rasová, národnostná alebo etnická neznášanlivos�. 
Predstavuje takú �as� protispolo�enského konania s extrémistickými rysmi, ktorému chýba hmotná pohnútka 
konania. Rasistický extrémizmus sa prekrýva s extrémizmom pravicovým, �o do ideológie aj �o do okruhu 
svojich stúpencov. 
Náboženský radikalizmus a extrémizmus – jeho prejavy sa sústre	ujú na podporu a upev�ovanie autority vodcu 
ur�itej náboženskej ideológie, komunity (sekta, organizácia), ktorý svojim autoritárskym vedením podsúva 
�lenom radikálne až extrémne poznatky a formy riešenia problémov, ktoré pramenia z patologických prejavov 
vnímania spolo�enskej reality. Vnútorne sa rozde�uje na: extrémistické prúdy klasických svetových 
náboženstiev (katolícky, protestantský, islamský a hinduistický extrémizmus) a na sekty a kulty, ktorých výklad 
u�enia a �innosti sú antihumánne a antidemokratické (ide o rôzne apokalyptické sekty a satanizmus). 
Ekologický radikalizmus a extrémizmus – je charakteristický antihumánnym a anticiviliza�ným postojom, hlása 
myšlienku, že všetka �udská �innos� je negatívna, zatia� �o ostatná príroda je dobrá. K 	alším charakteristikám 
patrí jeho odpor k technológiám, vede, obchodu, akýmko�vek organizáciám. Jedná o relatívne malú a rýchlo sa 
rozvíjajúcu formu extrémizmu. Prí�iny popularity ekologického extrémizmu je možné vidie� predovšetkým 
v tom, že na rozdiel od rasizmu, �i anarchizmu je ekológia nie�ím, �o sa nedá považova� za nie�o 
protidemokratické. 
20 Formálne organizácie vznikli umelo ako výsledok vylú�enia más obmedzenej liberálnej spolo�nosti 19. 
storo�ia z projektu spolo�nosti zloženej z drobných vlastníkov a ich úsilia o sociálnu integráciu: v oblasti výroby 
– zamestnanci firiem a koncernov; v oblasti spotreby – zákazníci ve�kých obchodov; v oblasti sociálneho 
zabezpe�enia – ob�ania tzv. sociálneho štátu; v sektore informácii a kultúry – konzumenti ve�kých mediálnych 
agentúr; v oblasti politickej participácie – �lenovia a voli�i masových politických strán a hnutí a na vojnovom 
poli – príslušníci masových armád a vojensky organizovaného zázemia. KELLER, J. Sociologie organizace 
a byrokracie. 2. vyd. Praha: SLON. 2007. s. 117–126. 
21 Znaky vojenskej organizácie: prísna centralizácia, hierarchizácia a formalizácia vz�ahov a �inností, 
reglementácia konania a správania svojich príslušníkov, prísne vymedzenie svojej kompetencie a vlastné 
prostriedky kontroly, osobitný hodnotový systém a napokon relatívne samostatný a uzavretý informa�ný systém. 
POLONSKÝ D., MATIS J., MALÁTEK V.: Sociologický poh�ad na armádu. L. Mikuláš: VA. 1994. s. 24–25., 
MATIS J., HAMAJ P., MARTINSKÁ M.: Sociológia armády. L. Mikuláš: AOS. 2008. s. 59–61. 
22 „Mäkká bezpe�nos�“ sa definuje ako inteligentnejšia alternatíva hrubej „tvrdej“ bezpe�nosti, �o nevystihuje 
podstatu, pretože „inteligentnos�“ je schopnos� kombinova� tvrdú a mäkkú silu pri nap��aní cie�a (prijate�ný 
stupe� bezpe�nosti). Je to spôsob medzinárodného vplyvu bez použitia vojenskej sily. „Mäkká bezpe�nos�“ 
predstavuje tie oblasti, v ktorých štát musí rieši� konflikty a potla�ova� negatívne tendencie v záujme udržania 
svojej stability a bezpe�nosti, ktoré ale nie sú priamo viazané na násilie a nesúvisia priamo s vojenským 
ohrozením krajiny inou krajinou. RÜHLE, M. Nástroje „mäkkej bezpe�nosti“ NATO. In: Euro-Atlantic 
Quarterly, �. 3 z roku 2006, s. 6–7. 
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o zoštíhlenie. Štruktúra novobudovanej armády je tvorená plne profesionalizovaným jadrom 

(profesionálni vojaci)23 a perifériou (siete)24, tvorenou prenajatými službami25 alebo 

príslušníkmi, vykonávajúcimi do�asné zamestnanie26. 

Z toho vyplýva, že  bolo potrebné nielen redefinova� poslanie a úlohy nových 

ozbrojených síl27, chápaných ako integrálna sú�as� a zárove� rozhodujúci nástroj suverénneho 

štátu pri zaru�ení jeho bezpe�nosti pred vonkajším napadnutím cudzou mocou a plnení 

medzinárodných záväzkov, ktorými je viazaný, ale aj tieto ozbrojené sily reformova�28. Za 

hlavný prostriedok plnenia úloh vojenskej reformy sa považuje profesionalizácia armády, 

realizovaná v týchto navzájom sa prelínajúcich rovinách: všeobecnej, osobitnej a jednotlivej29. 

                                                 
23 Sú to tí profesionálni vojaci, ktorých kontrakt je dlhodobý (minimálne 15 - 25 rokov) a preto majú najvä�ší 
predpoklad získa� výkonom vojenského povolania profesionalizmus (sta� sa vojenkými profesionálmi). Pozri: 
MATIS J., HAMAJ P., MARTINSKÁ M.: Sociológia armády. L. Mikuláš: AOS. 2008. s. 59–61.  
24 V sú�asnosti v tzv. prechodnom období (prechod ve�kých formálnych organizácii na siete) existujú dve 
odlišné typy sieti: prvý typ sú siete prechodných a do�asných trhových kontraktov medzi jadrom a perifériou 
organizácie, ktoré vznikli reštrukturalizáciou pyramidálnych formálnych organizácii, �ím  zárove� vznikol ve�mi 
vo�ný vz�ah medzi jadrom organizácie a perifériou, so silnou kontrolou jadra; druhý typ sú siete neformálnych 
vz�ahov nadväzovaných a udržiavaných medzi zamestnancami jadra (kme�oví zamestnanci) – nazývanými tiež 
sociálnym kapitálom. Pozri: KELLER, J.: Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 2007.  
25 Sú to prenajaté služby civilných organizácii, ktoré zabezpe�ujú fungovanie vojenskej organizácie bu	 mimo 
bojového nasadenia (najmä logistika) alebo v bojovom nasadení a to: súkromných vojenských spolo�nosti (SVS) 
a súkromných bezpe�nostných spolo�nosti (SBS). Ich služby vojenská organizácia iba platí a to fixnou sumou, 
dohodnutou na trhovom princípe.  
26 Sú to tí profesionálni vojaci, ktorých kontrakt je do�asný (záväzok 3–6 rokov) a nie je predpoklad, že 
výkonom vojenského povolania získajú kvality vojenského profesionála. Túto skupinu môžu tvori� aj príslušníci 
aktívnych záloh a teritoriálneho vojska (napr. domobrana). 
27 Redefinícia poslania a úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky je uskuto�nená najmä v Zákone 
o ozbrojených silách SR �. 321/2002. Poslanie a úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky je pretavené do 
Bezpe�nostnej stratégie SR, ktorá zoh�ad�uje zásadné zmeny bezpe�nostného prostredia Slovenska, jeho nové 
záväzky a zodpovednos� a poskytuje zásadné východiská realizácie bezpe�nostnej politiky Slovenskej republiky. 
Z nej vychádza Obranná stratégia SR, ktorá formuluje politicko-vojenské východiska obrany Slovenska, 
rozširuje podchádzajúcu stratégiu o kolektívny rozmer bezpe�nosti, identifikuje tendecie vývoja bezpe�nostného 
prostredia a ur�uje základný cie�, požiadavky a spôsobilosti ozbrojených síl SR a ostatných sú�astí systému 
obrany štátu. 
28 Vojenská reforma predstavuje súhrn kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien vojenskej organizácie daného 
štátu, ktoré sú zamerané na ich zosúladenie so zmenenými vonkajšími a vnútornými podmienkami. Ide o 
optimalizáciu: 1. systému obrany štátu a vojenského riadenia; 2. organiza�nej štruktúry bezpe�nostnej, obrannej 
a vojenskej organizácie štátu (aj ich proporcionality); 3. materiálno-technickej základne; 4. systému mobiliza�nej 
prípravy krajiny; 5. systému právnej a sociálnej ochrany príslušníkov ozbrojených síl a napokon 6. systému 
informa�ného zabezpe�enia vojenskej výstavby a formovania branného vedomia obyvate�stva. Pod�a: MATIS, 
J.: Niektoré aspekty zabezpe�enia vnútornej bezpe�nosti Slovenskej republiky. In: Vývoj slovenskej spolo�nosti 
v 90. rokoch a na za�iatku 21. storo�ia – trendy, problémy, perspektívy: zborník referátov z výro�nej konferencie 
SSS pri SAV v d�och 25.-26. februára 2004. Bratislava : SSS pri SAV, 2005. s. 103-112. ISBN 80-85447-12-6. 
29 Profesionalizácia ozbrojených síl je cyklicko-lineárny, spätno-väzobný proces, obsahujúci dve neoddelite�né 
stránky a to stránku: kvalitatívnu a kvantitatívnu. Uskuto��uje sa bu	 plošne alebo bodovo. Môže by� aj 
kombinovaná. Pozostáva, pod�a niektorých autorov, z troch fáz (etapy): regrutácie (získavanie dobrovo�níkov 
pre výkon profesionálnej vojenskej služby), retencie (schopnos�, udrža� najschopnejších �udí v ozbrojených 
silách) a napokon migrácie (vytvorenie predpokladov pre obojstranný bezporuchový prechod medzi vojenskou 
a civilnou kariérou). Pod�a iných, zdôraz�ujúcich jej individuálnu rovinu (utváranie vojenských profesionálov), 
ktorej výsledkom je profesionálny vojak, formovaný v dvoch navzájom sa prelínajúcich etapách: 1. prípravnej, 
ktorá pozostáva z regrutácie, socio-profesiovej prípravy a napokon teoreticko-praktickej identifikácie 
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Zo sociologického h�adiska je to makro sociálny proces, ktorý vedie k zániku armád 

masového typu, založených na konskrip�nom základe, �ím sa kvalitatívne mení staré 

postavenie armády v sú�asnej spolo�nosti, charakterizovanej ako postmoderná, globálna 

spolo�nos�. Tato zmena postavenia plne profesionálnej armády v spolo�nosti je neoddelite�ne 

spojená: 1. so zmenou jej funkcie a úloh; 2. s premenami jej �innosti; 3. s usporiadaním jej 

vz�ahov a napokon 4. so zmenou vz�ahov spolo�nosti a verejnosti k takejto plne 

profesionalizovanej armáde (profesionálne ozbrojené sily).  

Tieto nové momenty profesionalizácie ozbrojených síl (armády) ve�mi výstižne 

charakterizoval doc. F. Škvrnda30. Upozornil na moment asymetrie (medzinárodný 

a vnútroštatný aspekt), ktorý profesionalizácia armády obsahuje31 a vymedzil riziká, výrazne 

ohrozujúce budovanie plne profesionálnych ozbrojených síl v jednotlivých krajinách. Zárove� 

si je potrebné uvedomi�, že proces profesionalizácie priniesol ve�mi ve�a radikálnych až 

extrémnych názorov na svoj priebeh nielen v spolo�nosti, ale aj v samotných plne 

profesionálnych ozbrojených silách (armáde). Tieto názory boli prí�inou nielen mnohých 

chýb a omylov, ktoré výrazne spomalili tento proces, ale boli hrozbou, že sa proces 

profesionalizácie premení v „mcdonaldizáciu“ so všetkými jej rozmermi a to: efektivitou, 

vypo�ítate�nos�ou, predpovedate�nos�ou, kontrolou a tiež iracionalitou racionality32 

a spolo�nos� postupne stratí nad svojimi ozbrojenými silami kontrolu, pretože racionalizácia 

v �istom trhovom prostredí umož�uje dosta� ozbrojené sily do súkromných rúk (vznik tzv. 

súkromných armád)33. Tieto radikálne a extrémistické názory na priebeh profesionalizácie 

                                                                                                                                                         
s vojenským povolaním a 2. realiza�nej, tvorenej z prakticko-teoreticke identifikácie s vojenským povolaním 
a kariéry, sú�as�ou ktorej je dokvalifikácia a rekvalifikácia. Svojim obsahom však obidva poh�ady nap��ajú 
obsah procesu profesionalizácie. (Pozri bližšie prácu: POLONSKÝ, D.: K vybraným aspektom profesionalizácie 
ozbrojených síl. In: Sociológia �. 5, ro�ník 35. Bratislava. Sociologický ústav SAV. 2003. s. 465–478. ISSN 
0049-1225 a tiež prácu: MATIS, J., HAMAJ, P., MARTINSKÁ, M: Sociológia armády. L. Mikuláš: AOS. 2008. 
s. 91–110. 
30 POLONSKÝ, D. a kol. Profesionalizácia ozbrojených síl (Komparatívny sociologický výskum v �eskej, 
Ma	arskej a Slovenskej republike). Bratislava: MO SR. 2005. s. 13 – 37. 
31 MATIS J., HAMAJ P., MARTINSKÁ M. Sociológia armády. L. Mikuláš: AOS. 2008. s. 91 a 92, 
POLONSKÝ, D. a kolektív: Profesionalizácia ozbrojených síl (Komparatívny sociologický výskum v �eskej, 
Ma	arskej a Slovenskej republike). Bratislava: MO SR. 2005. s. 13 – 37. 
32 RITZER, G. Mcdonaldizace spole�nosti. Praha. Academia, 2003, MATIS, J. Profesionalizácia alebo 
McDonaldizácia ozbrojených síl? In: Slovensko v nových kontextoch – výzva pre sociologickú vedu. Zborník 
referátov z výro�nej konferencie SSS pri SAV. Nitra: SSS pri SAV a UKF. 2007. 
33 Výsledkom privatizácie a komercializácie bezpe�nostného sektora je vznik kvalitatívne nových ekonomických 
subjektov: súkromných vojenských a súkromných bezpe�nostných spolo�nosti, ako subjektov, ktoré sú 
konkurentom a blízkym spolupracovníkom armády. Tieto spolo�nosti sa od súkromných bezpe�nostných služieb 
odlišujú obsahom svojich �innosti a nadnárodným pôsobením. Pod�a vzdialenosti od bojiska možno 
diferencova� tri základné úrovne pôsobenia týchto subjektov: 
- poskytovate�ské (dodávate�ské) firmy, operujúce priamo v bojových zónach a ponúkajúce služby žoldnierskeho 

charakteru  
- podporné firmy, ktoré sa zaoberajú logistikou, pri�om sa pohybujú aj v oblastiach boja; 
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ozbrojených síl sú síce ve�mi nebezpe�né, pretože tvoria ídeový základ pre vznik 

radikalistických a extrémistických tendencií medzi príslušníkmi ozbrojených síl. Nás ale 

zaujíma skôr problematika existencie extrémistických a radikálnych názorov v ozbrojených 

silách a tiež vz�ah medzi extrémizmom a ozbrojenými zložkami. Táto problematika je ve�mi 

aktuálna, no zatia� predstavuje v prevažnej miere nepreskúmanú a nepoznanú oblas� a to 

najmä ak hovoríme o krajinách strednej a východnej Európy. 

Proces profesionalizácie ozbrojených síl sa stal stredobodom pozornosti tiež radikálov 

a extrémistov mimo ozbrojených síl, ktorí vidia zatia� dve reálne možnosti zapojenia 

príslušníkov ozbrojených síl (najmä profesionálnych vojakov) do svojich aktivít: 

− Prvú možnos� predstavuje vstup prívržencov extrémistických a radikálnych skupín do 

ozbrojených síl s cie�om získa� vojenský výcvik a prístup k zbraniam34.  

− Druhou možnos�ou je uplatnenie profesionálnych vojakov po ukon�ení vojenskej služby 

a odchode z ozbrojených síl v extrémistických a radikálnych skupinách35.  

Z uvedených dôvodov bude potrebné faktory šírenia radikalizmu a extrémizmu 

v ozbrojených silách analyzova� v širšom kontexte, najmä však komplexne v celom procese 

utvárania vojenského profesionála. Ako už bolo v predošlej �asti príspevku spomenuté 

vojenský profesionál (mužstvo, poddôstojníci, dôstojníci i generáli) utvára svoje kvality 

v individuálnej rovine profesionalizácie v dvoch etapách a to: prípravnej a rozvojovej �i 

pod�a iných autorov v etape regrutácie, retencie a migrácie. Preto je treba analyzova� šírenie 

                                                                                                                                                         
- konzulta�né firmy, ktoré síce ponúkajú rôzne formy bojového výcviku, konzultácií, poradenstva a pod., ale 

nezú�ast�ujú sa priamo boja a to štátnym, ale i neštátnym subjektom.   
ŠKVRNDA, F. Žoldnieri 21. storo�ia. In: Slovo, ro�. IX, �. 41 z 10. – 16. októbra 2007. s. 12. 
34 Otvorila sa tak jedna z dôležitých otázok v kontexte danej problematiky a to: do akej miery sú ozbrojené sily 
zneužite�né a infiltrovate�né. Armádne prostredie je pre stúpencov extrémistických ideológií, ako aj pre �lenov 
extrémistických strán (najmä pravicových), prí�ažlivé z nieko�kých dôvodov. V prvom rade je dôležitý už 
spomínaný aspekt získavania bojových a vojenských skúseností a spôsobilostí, �o predstavuje bezpe�nostnú 
hrozbu najmä v prípade, ak sú nadobúdané s cie�om zabezpe�ova� záujmy národa, v tomto prípade majoritného 
obyvate�stva, na úkor etnických, národnostných �i náboženských menšín. V druhom rade je to skuto�nos�, že 
vstup tzv. „vzdelaných radikálov“ do armády môže zabezpe�i� následný transfer bojových skúseností a zbraní, 
do výcvikových programov extrémistických paramilitárnych skupín. Pozri bližšie: Závery a odporú�ania 
medzinárodného okrúhleho stola, ktorý organizovalo Centrum pre európske a severoatlantické vz�ahy 
v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika d�a 10. septembra 2013 
v priestoroch hotela Crown Plaza v Bratislave. In: „Extrémizmus vs. ozbrojené sily: implikácie pre vnútornú 
bezpe�nos� a odporú�ania pre budúcnos�“ Bratislava: CENAA. 2013. 15 s. 
35 Zo skúseností ú�astníkov, ako aj prezentovaných prípadov, totiž vyplýva, že sú�asná socio-ekonomická 
situácia bývalých príslušníkov ozbrojených síl, ako aj ich možnosti (pokia� ide o h�adanie 	alších pracovných 
príležitostí �i sebarealizácie po odchode z armády) je mimoriadne nepriaznivá. Situácia je umocnená 
nedosta�ujúcimi resocializa�nými opatreniami, ktoré sú nevyhnutné najmä po návrate domov v prípade ú�asti na 
bojovej misii v zahrani�í. Pozri bližšie: Závery a odporú�ania medzinárodného okrúhleho stola, ktorý 
organizovalo Centrum pre európske a severoatlantické vz�ahy v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl 
generála Milana Rastislava Štefánika d�a 10. septembra 2013 v priestoroch hotela Crown Plaza v Bratislave. In: 
„Extrémizmus vs. ozbrojené sily: implikácie pre vnútornú bezpe�nos� a odporú�ania pre budúcnos�“ Bratislava: 
CENAA. 2013. 15 s. 
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radikalizmu a extrémizmu v ozbrojených silách a prijíma�, �i realizova� ú�inné a efektívne 

opatrenia k ich eliminácii tiež v týchto etapách a nie ako sa to dnes robí plošne. Ukazuje sa, že 

najefektívnejšie výsledky sú dosahované v etape retencie, slabšie sú už v etape 

regrutácie. Ve�mi slabé sú výsledky v etape migrácie (odchod vojakov do zálohy a do 

dôchodku), v ktorej nemajú ozbrojené sily na elimináciu extrémizmu a radikalizmu temer 

žiadny vplyv. 

Nie je to chyba iba ozbrojených síl, ale celej spolo�nosti. Zatia� sa totiž sklony 

k radikalizmu a extrémizmu v ozbrojených silách nechápu ako vzbura jednotlivca, ktorá 

vyplýva z nezvládnutia prechodu z náro�nej vojenskej služby, ktorej sú�as�ou sú dnes 

i vojnové operácie, do bežného života. Táto vzbura môže by� namierená bu	 vo�i spolo�nosti 

a skupinám (násilné riešenie medzi etnických konfliktov v komunite, rozpady rodín 

alebo útoky na samotný štát – jeho inštitúcie), alebo aj vo�i sebe (sebapoškodenia 

a samovraždy vojakov po návrate z vojenských operácii). Zárove� je potrebné v súvislosti 

s potenciálnym ohrozením vnútornej bezpe�nosti krajiny zdôrazni�, že extrémizmus 

a radikálne myšlienky u bývalých profesionálnych vojakov môžu v situácii rastúcej miery 

nespokojnosti a frustrácie obyvate�ov (chudobné a tiež ekonomicky najmenej rozvinuté – tzv. 

marginálne regióny) vies� v prípade vypätého konfliktu k ich skratovému konaniu, �o je 

umocnené faktom, že títo jednotlivci majú za sebou bojový výcvik a zárove� tiež povolenie 

na držanie zbrane. 

Ke	že sú�asné metódy odha�ovania extrémistov a radikálov v ozbrojených silách nie sú 

posta�ujúce a ú�inné bude potrebné v 	alšom období vypracova� dnes ešte chýbajúcu 

efektívnu stratégiu, ktorou by sa dalo predís� vstupu rizikových osôb do ozbrojených síl. 

Zárove� by zabezpe�ila identifikáciu a rozoznávanie príznakov radikalizmu a extrémizmu 

u príslušníkov ozbrojených síl aj v priebehu ich služby, ktorá by nebola založená iba na 

neonacistické symboly. Totiž nie každý príslušník �i sympatizant extrémistických organizácií 

musí tieto symboly verejne vystavova�. Ani identifikácia príznakov radikalizmu 

a extrémizmu nemôže by� v stratégii založená len na odha�ovaní �lenov extrémistických 

organizácií, pretože táto jednostrannos� vylú�i z posudzovania sympatizantov. Tí predstavujú 

pre danú spolo�nos� alebo skupinu rovnaké potenciálne nebezpe�enstvo. 

Z uvedeného možno urobi� záver, že problémov, ktoré vyplývajú z rôznych foriem 

interakcie medzi radikálnymi a extrémistickými tendenciami a ozbrojenými silami, je 

v kontexte štátov strednej a východnej Európy nieko�ko. V prvom rade je treba zdôrazni� 

nedostatok a absenciu štatistických údajov, dokumentujúcich v plnej miere rozsah problému a 
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mieru bezpe�nostného rizika v súvislosti s potenciálnym zapojením kvalifikovaných 

príslušníkov ozbrojených síl v aktivitách extrémistických združení. Rovnako zatia� vo 

všetkých krajinách strednej a východnej Európy chýbajú komplexné výskumy a analýzy, 

ktoré by mapovali najmä motiváciu a tiež prí�iny inklinácie bývalých alebo sú�asných 

príslušníkov ozbrojených síl k extrémistickým ideám a dokonca k aktívnej ú�asti na aktivitách 

extrémistických organizácií. 

3 Radikalizmus a extrémizmus v OS SR v empírii 

Z teoretického vymedzenia pojmov radikalizmus, extrémizmus a terorizmus bolo 

možné urobi� záver, že vä�šina našich ob�anov nerobí výraznejšie rozdiely medzi týmito 

pojmami a zárove� ich spája najmä s prejavmi rasizmu a xenofóbie. Preto bol výskum medzi 

profesionálnymi vojakmi zameraný na problémy vnímania resp. poznania tohto pojmu, na 

zistenie osobných skúsenosti s jeho prejavmi a poznanie jeho predstavite�ov na pracovisku 

a v regióne výkonu služby. Skúmaný bol aj vz�ah profesionálnych vojakov k pris�ahovalcom 

a minoritám. 

a) vnímanie významu pojmu extrémizmus profesionálnymi vojakmi 

Z 518 respondentov na otázku „Vedeli ste, �o znamená pojem extrémizmus?“ 

odpovedalo 505 profesionálnych vojakov. Až 90 % z nich (453 respondentov) bol tento 

pojem známy. Iba 10 % z nich (52 respondentov) tento pojem nepoznalo. Tí, ktorí pojem 

extrémizmus poznali ho definovali naj�astejšie ako: 

•  Rasovú a menšinovú neznášanlivos�, 

•  Násilie vo�i „iným“ osobám, 

•  Nie�o iné ako normálne, 

•  �innos�, ktorá vybo�uje mimo zákon a stanovené pravidlá. 

Získané výsledky potvrdili, že aj vä�šina respondentov z radov profesionálnych vojakov 

si pojem extrémizmus tak ako ob�ania Slovenska spája prevažne s rasovou a menšinovou 

neznášanlivos�ou. 

b) osobné skúsenosti profesionálnych vojakov s prejavmi extrémizmu 

Pozitívnym zistením bolo, že až 76 % respondentov sa s prejavmi extrémizmu nestretlo. 

Napriek tomu však existuje skupina respondentov – 14 %, ktorá sa bu	 osobne alebo 

prostredníctvom blízkej rodiny, známych �i susedov s jeho prejavmi stretla.  

Pozitívnym zistením bolo aj to, že viac ako polovica respondentov – 53 %, nepozná vo 

svojom okolí extrémistu (Graf 1), �o ale netreba podce�ova�, pretože 18% respondentov 

ur�itý kontakt s extrémistami priznalo. Zárove� je potrebné vychádza� z toho, že neexistuje 



�

�

 

107 

konsenzus v chápaní pojmu extrémizmus. Z toho vyplýva, že výsledky môžu by� za�ažené 

širokým chápaním pojmu extrémizmus respondentmi, tak ako sme to predpokladali pri 

teoretickom vymedzení pojmov radikalizmus a extrémizmus. 

Poznáte nejakého extrémistu

8%

10%

21%
53%

áno, osobne áno, z videnia áno, z po�utia nie, nepoznám
 

Graf 1 Poznáte nejakého extrémistu? (v %) 

Namerané výsledky medzi profesionálnymi vojakmi potvrdili, že extrémizmus zatia� nie 

je na Slovensku jav, s ktorým by sa respondenti stretávali �asto. Len 4 % respondentov je 

denne konfrontovaných s prejavmi extrémizmu, 5 % respondentov približne raz za týžde� a 6 

% respondentov približne raz za mesiac (Graf 2). 

Ako �asto sa osobne stretávate s prejavmi extrémizmu

4% 5%
6%

14%

46%

25%

takmer denne približne raz za týžde� približne raz za mesiac
nieko�kokrát v roku nestretávam sa neviem posúdi�

 
Graf 2 Ako �asto sa osobne stretávate s prejavmi extrémizmu? (v %) 
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Napriek týmto výsledkom si ale z 517 respondentov len 38,5 % myslelo, že 

extrémizmus v regióne výkonu vojenského povolania neexistuje a až 27,9 % respondentov si 

myslelo, že extrémizmus regióne výkonu vojenského povolania existuje (pomerne vysoké 

percento respondentov). Nevyhranený názor zastávalo 33,7 % opýtaných profesionálnych 

vojakov. 

Výskyt extrémizmu na útvare, kde profesionálni vojaci slúžia odmietlo až 59,2 % 

respondentov. Nevyhranený názor uviedlo 23,8 % respondentov. Extrémizmus na útvaroch 

pripustilo 17 % vojakov, z toho 6,2 % odpovedalo možnos�ou „rozhodne nesúhlasím“, že by 

extrémizmus na útvaroch neexistoval, �o predstavovalo po�tom 32 respondentov (Graf 3).  

 

35,2%

24,0%

23,8%

10,8%
6,2%

rozhodne súhlasím skôr súhlasím nemám vyhranený názor
skôr nesúhlasím rozhodne nesúhlasím

 
Graf 3 Problém extrémizmu na útvare kde slúžim neexistuje (v %)  

Výskumom sa zistilo, že až 46,7 % respondentov z 516 sa v priebehu svojej vojenskej 

služby nestretlo s prejavmi extrémizmu a ani o tom nepo�uli a tiež 14,3 % respondentov si 

vybrala možnos� „neviem“. Len 9,7 % respondentov odpovedalo, že mali skúsenos� 

s prejavmi extrémizmu, 8,9 % respondentov poznalo také prípady u svojich kolegov a 20,3 % 

respondentov  po�ulo, že sa to stalo. 

c) vnímanie vplyvu etnických menšín a pris�ahovalcov na existujúce problémy 

v spolo�nosti  profesionálnymi vojakmi 

Výsledky výskumu potvrdili, že viac ako dve štvrtiny z 517 profesionálnych vojakov, 

teda 26,5 % respondentov bolo presved�ených, že za všetky problémy v našej spolo�nosti 

môžu etnické menšiny (rómska, ma	arská, ukrajinská menšina at	.). Nevyhranený názor 



�

�

 

109 

malo 25,3 % respondentov. Necelá polovica respondentov, teda 48,2 % o tom nebola 

presved�ená.  

Omnoho miernejšie boli názory profesionálnych vojakov na to, že za všetky problémy 

môžu pris�ahovalci. Prevažná vä�šina respondentov – až 62,2% nebola presved�ená, že 

prí�inou sú pris�ahovalci a len 11,4% respondentov si myslela, že sú prí�inou. 

d) vnímanie boja spolo�nosti proti extrémizmu profesionálnymi vojakmi 

Pod�a výsledkov bolo 39,4 % respondentov presved�ených, že opatrenia našej 

spolo�nosti (Slovenská republika) sú na nedostato�nej úrovni. Opa�né stanovisko zastávalo 

28,2 % respondentov, ktorí vnímali aktivity vyvíjané zo strany Slovenskej republiky vo�i 

extrémizmu na našom území za posta�ujúce.   

Takmer dve tretiny respondentov – 64,5 % sa vyjadrilo, že odsudzuje prejavy 

extrémizmu. Prostredníctvom vyjadrení sa do popredia dostala skupina vojakov, ktorí sa 

o problematiku extrémizmu nezaujímajú. Celkovo nezáujem prejavilo až 26,9 % 

respondentov (N=139). Tolerantné stanovisko na prejavy extrémizmu zastávalo 8,5 % 

respondentov (N = 44). Vnímanie prejavov extrémizmu poukázalo na fakt, že profesionálni 

vojaci, ktorí sa vo svojich životoch nezaoberajú týmto fenoménom, majú absenciu osobnej 

alebo sprostredkovanej skúsenosti v danej oblasti. Zárove� možno predpoklada�, že 

profesionálni vojaci sú vo svojich životoch orientovaní na riešenie takých oblastí života, ktoré 

sa priamo dotýkajú ich vlastnej existencie a životného pohodlia. Môže znamena� zastávanie 

životnej filozofie typu „�o sa ma bytostne netýka a nezasahuje do môjho života, tomu 

pozornos� nevenujem.“ 

Prekvapivý je aj údaj o existencii skupiny profesionálnych vojakov (N=44), ktorí 

tolerujú extrémistické prejavy v spolo�nosti. Je možné predpoklada�, že v ich názoroch, resp. 

aj v konaní by sa dali nájs� prvky intolerancie vo�i existujúcim istým minoritným skupinám. 

Je potrebné si uvedomi�, že takto zmýš�ajúci profesionálni vojaci sú rizikoví pre OS SR. 

Bližšia analýza respondentov odmietajúcich prejavy extrémizmu hovorí o tom, že 

najsilnejšie odmietali prejavy extrémizmu respondenti vysokoškoláci a tiež vojaci slúžiaci na 

velite�skej a štábnej funkcii najmä dôstojníci. 

e) vnímanie pozitívnej diskriminácie privilegovaných sociálnych skupín profesionálnymi 

vojakmi 

Diferencovanie spolo�nosti na základe príslušnosti k istým sociálnym skupinám sa 

potvrdilo vo vyjadrenom presved�ení respondentov na pozitívnu diskrimináciu, pri�om až 

76,7 % z nich sa domnievalo, že spolo�nos� uprednost�uje isté skupiny alebo ich 
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uprednost�uje aspo� niekedy. Iba 5,4 % respondentov zaobchádzanie spolo�nosti 

s jednotlivcami, resp. sociálnymi skupinami vnímalo ako rovnocenné. 

Rozdelenia vojakov pod�a najvyššieho dosiahnutého vzdelania ukázalo, že 

vysokoškoláci výraznejšou mierou deklarovali vä�šiu privilegovanos� istých skupín 

obyvate�stva. Profesionálni vojaci slúžiaci v hodnostnom zbore dôstojníkov omnoho viac 

uvádzali presved�enie o tom, že spolo�nos� diferencuje poh�ad na skupiny obyvate�stva, ako 

tomu bolo vo vyjadreniach vojakov slúžiacich v hodnostnom zbore mužstva. 

f) tolerovanie minoritných skupín spolo�nosti profesionálnymi vojakmi 

Respondenti mali možnos� vybra� z viacero minoritných alebo iných neprispôsobivých, 

�i inak vyhranených skupín obyvate�stva žijúcich na našom území. z ponúknutých možností. 

Len 69 respondentov (t. zn. 13,7 %) z 503 respondentov uviedlo, že by im v ich blízkosti 

neprekážalo bývanie minoritných a názorovo vyhranených, alebo spolo�ensky 

neprispôsobivých jednotlivcov. Ostatným 86,7 % respondentom najviac „prekážajú“ tieto 

minoritné a spolo�ensky neprispôsobivé skupiny obyvate�stva, ktoré žijú v ich susedstve: 1. 

drogovo závislý �lovek (333 volieb); 2. rómska rodina (279 volieb); 3. skinhead, neonacista 

(238 volieb); 4. �lovek s kriminálnou minulos�ou (147) a napokon 5. moslimská rodina (71 

volieb).  

Realizovaný sociologický prieskum splnil svoj cie� a ponúkol cenné informácie 

o aktuálnom stave v oblasti extrémizmu v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. 

V 	alšom období sa bude potrebné zamera� skôr na kvantitatívny výskum, tématicky 

pokrývajúci najmä postojové otázky a socio-ekonomické faktory, ktoré podnecujú inklináciu 

�lenov ozbrojených síl k radikálnym a extrémistickým myšlienkam a následne k spolupráci 

s extremistickými organizáciami. 

Záver 

Záverom je potrebné ešte raz zvýrazni� tú skuto�nos�, že prejavy radikalizmu 

a extrémizmu v ozbrojených silách a vz�ah radikálnych a extrémnych skupín (najmä však 

pravicových) tvoria najzávažnejšie aspekty problematiky vo vz�ahu k hrozbám pre vnútornú 

bezpe�nos�. Ke	že sa jedná o mimoriadne vážnu problematiku, ktorá by v prípade neriešenia 

mohla prerás� do vážnych rozmerov, preto najvä�šou výzvou pre budúcnos� zostáva 

docielenie prepojenia výskumných, akademických a štátnych orgánov s cie�om zabezpe�i� 

zber údajov pre zistenie reálnej miery nebezpe�enstva a následne formulova� strategické 

opatrenia k ú�innej a efektívnej prevencii a tiež eliminácii tohto javu. 
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Terorizmus a bezpe�nostné hrozby 21. storo�ia 

Peter Ošváth 
 

Abstrakt 

Terorizmus a s ním spojené bezpe�nostné hrozby nadobudli na za�iatku 21. storo�ia nové 

dimenzie. Pre ich elimináciu je nevyhnutné správne pochopenie, analýza a s tým spojené 

prijímanie bezpe�nostných opatrení. Vo svojom �lánku sa zaoberám novými formami 

chápania bezpe�nostných rizík na za�iatku nového storo�ia, ktoré vyplynuli zo zmenenej 

bezpe�nostnej situácie. V nadväznosti na ich analýzu poukazujem na opatrenia, ktoré boli 

prijaté zo strany EÚ v oblasti legislatívy na elimináciu terorizmu. 

K�ú�ové slová : terorizmus, islamizmus, európska únia, sloboda, demokracia  

ÚVOD 

Za�iatok 21. storo�ia bol poznamenaný aktivizáciou islamského terorizmu, prejavený 

najmä útokmi na USA a následne vyhláseným celosvetovým bojom proti terorizmu zo strany 

demokratických síl. Pre správnu analýzu terorizmu, jeho foriem a cie�ov je nevyhnutné ich 

presne definova� a prija� ú�ninné spôsoby jeho eliminácie v záujme zachovania bezpe�nosti 

a slobody. 

Nové chápanie bezpe�nostných rizík 21. storo�ia  

1.1 Tradi�né a moderné chápanie bezpe�nosti : 

Za�iatok 21. storo�ia priniesol výrazné zmeny v systéme bezpe�nosti a v chápaní 

bezpe�nostných hrozieb a rizík. Od tohto obdobia sa do popredia dostávajú fenomény, ktoré 

síce nie sú nové, ale nová je skôr ich intenzita, frekvencia, dopad a prepojenie z �oho následne 

vzniká potreba upravi� spôsob ich vnímania. Približne jedenkrát za storo�ie dochádza k 

revidovaniu platnej bezpe�nostnej agendy. V 15.-16.storo�í sa agenda týkala kolonizácie, v 

17.storo�í vnútornej bezpe�nosti štátov, ich stabilizácie v medzinárodnom prostredí, v 

18.storo�í sa interpretuje sociálna a ekonomická bezpe�nos� už s akcentom �udských práv a 

humanizácie spolo�nosti, v 19. storo�í je bezpe�nostná agenda reflektovaná Európskym 

koncertom a 20. storo�ie bolo storo�ím agendy kooperatívnej bezpe�nosti.1 V 21. storo�í 

prispievajú k tvorbe bezpe�nostnej agendy najmä bezpe�nostné faktory a globálne hrozby 

�udstva (zneužívanie poznania, vesmírny výskum, genetické zásady, devastácia životného 

prostredia, revolúcia vo vojenstve, terorizmus, konflikty etnických diaspór a iné).  
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1.2 Moderný prístup vnímania bezpe�nosti  

Naproti tradi�nému vojenskému poh�adu existuje aj moderný poh�ad na bezpe�nos�. 

„V modernom ponímaní bezpe�nos� vystupuje ako systémový fenomén, ktorý nezah
�a iba 

vojenskú stránku, ale kladie dôraz aj na iné oblasti, ktoré považuje štát za oblasti svojho 

záujmu, a ktoré majú pre� strategický význam. V týchto oblastiach sa snaží dosiahnu� 

stabilitu, rovnováhu, vyrovnané prostredie, ktoré zaru�uje trvalý rozvoj bez prípadných 

komplikácií.“  

Preto skúmanie bezpe�nosti v novom ponímaní vyžaduje rozdelenie predmetu 

skúmania na viacero oblastí. Okrem toho že sa bezpe�nos� delí na globálnu, regionálnu, 

lokálnu, na systémy, podsystémy a jednotky, delí sa aj do viacerých sektorov. Kodanská 

škola, ktorá sa tejto problematike venuje vo ve�kom rozsahu rozde�uje predmet 

bezpe�nostných štúdií na 5 sektorov - vojenský, politický, ekonomický, environmentálny a 

spolo�enský. Autori publikácie Panoráma globálneho bezpe�nostného prostredia, ktorú 

každoro�ne vydáva Inštitút bezpe�nostných a obranných štúdií Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky, rozde�ujú oblas� bezpe�nosti rovnako do viacerých sektorov. V tomto 

prípade je to vojenský, spolo�enský, politický, ekonomický, environmentálny a informa�ný. 

Referen�né objekty sú entity, ktoré sú existen�ne ohrozené a môžu si legitímne nárokova� 

právo na prežitie.  

Je teda moderným prístupom, ktorý sa v praxi bežne používa. Dôkazom je tiež 

frekvencia používania pojmov ako energetická alebo informa�ná bezpe�nos�. Bezpe�nos� v 

tomto ponímaní už nie je len vojenským fenoménom. Skúma sa ako súhrn faktorov, 

prepojenie okolností, ktoré sú navzájom prepojené a vytvárajú sie�. Sektorový prístup sa 

rovnako zameriava viacero faktorov. Vojenský faktor sa zameriava na kvalitatívne a 

kvantitatívne charakteristiky a schopnosti štátu, ich vnímanie zo strany ostatných štátov, 

�lenstvá v alianciách, zmluvnú základ�u vo vojenských otázkach, kompetencie a aktivity v 

medzinárodných organizáciách (OSN,OBSE,EÚ). S vojenským faktorom je spätý politický 

faktor, ktorý vyjadruje politický režim štátu, jeho postavenie v medzinárodnom systéme, 

stabilitu štátnych štruktúr. V sú�asnosti sa do popredia dostávajú informa�ný a technologický 

faktor, ktoré vyjadrujú dynamiku technologického a informa�ného rozvoja v súvislosti so 

zaru�ením bezpe�nosti ochrany materiálnych a �udských zdrojov. Dôležitými faktormi sú tiež 

ekonomické a environmentálne faktory, ktoré úzko súvisia so sociálnymi a etnickými 

faktormi.  
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Sektorový prístup v spolo�enských vedách nie je novinkou. Sektorový prístup k 

skúmaniu bezpe�nostných otázok sa za�al rozvíja� už v posledných desa�ro�iach studenej 

vojny, zo strany odbornej verejnosti sa mu ale nevenovala ve�ká pozornos�. Pod�a teoretikov, 

ktorí zastávajú túto paradigmu, bol tento trend akýmsi kopírovaním situácie zo spolo�enských 

vied, kde význam sektorov nemôže osta� nepovšimnutý.  

Vo všeobecnosti vojenský sektor zah��a vz�ahy násilného donútenia, politický sektor 

vz�ahy autority, vládnucich a ovládaných, ekonomický sektor je vymedzený obchodnými, 

výrobnými a finan�nými vz�ahmi. Spolo�enský sektor je definovaný vz�ahmi kolektívnej 

identity a sektor životného prostredia tvorí vz�ahy medzi �udským konaním a planetárnou 

biosférou. Výsledkom povýšenia nevojenských hrozieb na hrozby existen�né bolo to, že 

okrem tradi�ného referen�ného objektu v oblasti bezpe�nosti, ktorým bol dovtedy štát, sa stali 

referen�nými objektmi aj iné entity, ktoré nemusia by� so štátom úzko spojené. Toto bol 

významný posun v rámci skúmania bezpe�nosti. Kým do tohto obdobia sa skúmanie 

bezpe�nosti sústredilo na zabezpe�enie vojenskej bezpe�nosti štátu pred nepriate�mi, od tohto 

momentu do úvahy prichádza aj individuálna bezpe�nos�, bezpe�nos� sociálnych skupín, 

zvyšovanie ob�ianskej istoty, sociálne usporiadanie, environmentálne otázky a iné faktory 

bezpe�nosti. Národná bezpe�nos� je na	alej významnou oblas�ou výskumu. Kodanská škola 

je pozna�ená tzv. multi disciplinárnym prístupom skúmania. Otázka bezpe�nosti sa stáva 

rovnocennou ostatným sociálnym otázkam a jej vojenský rozmer je len jej parciálna �as�.  

O rozvoj sektorového prístupu v rámci bezpe�nostných štúdií sa postarala najmä 

Kodanská škola. V �ase formovania tohto prístupu bola bezpe�nos� skúmaná v rámci 

tradi�ných vojenských prístupov a nevojenské otázky boli zatlá�ané do úzadia. Práve 

Kodanská škola povýšila nevojenské hrozby na úrove� vojenských, prisúdila im existenciálny 

charakter.  

Základné východiská skúmania bezpe�nosti Kodanskej školy sú:  

1. Cie�om výskumu bezpe�nosti je ur�enie dynamiky budúceho vývoja.  

2. Dynamika budúceho vývoja môže by� analyzovaná len na základe poznania dynamiky 

sú�asného vývoja.  

3. Dynamika sú�asných bezpe�nostných vz�ahov je poznate�ná len v rámci 

bezpe�nostných sektorov.  

4. Bezpe�nostné sektory sú je jednotky, pre ktoré existujú špecifické ohrozenia a druhy 

zranite�nosti.  

5. Bezpe�nostné sektory majú dynamické a špecifické referen�né objekty.  
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6. Referen�né objekty sa identifikujú rôznym stup�om sekuritizácie. 

Kodanská škola zdôraznila aj rozdiel medzi objektívnym a subjektívnym chápaním 

bezpe�nosti. Objektívna hrozba je taká hrozba, ktorá skuto�ne existuje, zatia� �o subjektívna 

hrozba je len vnímanie nejakého javu ako reálnej hrozby, pri�om sa tieto dve roviny nemusia 

prekrýva�. Jav, ktorý je vnímaný ako reálna hrozba �ou teda vôbec nemusí by�. Politické 

správanie je vždy ur�ené vnímaním hrozieb, alebo existenciou pocitu bezpe�nosti, istoty. 

Pocit hrozby alebo bezpe�nosti vzniká spracovaním obrovského množstva informácií, ktoré 

�lovek, ob�an alebo politik prijíma prostredníctvom médií a iných prostriedkov. Pocit 

ohrozenia, ktorý, ako sme uviedli, môže by� len subjektívnym pocitom, �asto ovplyv�uje 

rozhodnutia na vysokej úrovni. K výskumu tejto problematiky prispela Kodanská škola tým, 

že zaviedla pojem sekuritizácia, ktorý výrazne napomáha odhali� niektoré procesy v rámci 

systému medzinárodnej bezpe�nosti a medzinárodných vz�ahov.   

11. september 2001 sa zapísal do histórie ako mí�nik, ktorý sa �asto spomína, v 

odbornej literatúre, v rôznych prejavoch alebo pri iných príležitostiach. �asto sa o �om hovorí 

ako o za�iatku novej éry, éry strachu, kde hrozba na nás �íha z každej strany, je to hrozba 

nevidite�ná a nepredvídate�ná, no pritom všadeprítomná. Samotný dátum 11.september je tak 

�asto spájaný s terorizmom, že pri jeho používaní v komunikácii sa vytráca rok 2001. Dátum 

bez udania roka sa stal symbolom.  

D�a 11.9. 2001 došlo k teroristickým útokom na civilné ciele na území USA. Pod�a 

oficiálnej správy Národnej komisie pre teroristické útoky na USA „d�a 11.9.2001 o 8:46 

narazilo dopravné lietadlo, ktoré letelo rýchlos�ou nieko�kých stoviek mí� za hodinu a nieslo 

okolo 38 000 litrov benzínu, do Severnej veže Svetového obchodného centra na Manhattane. 

O 9:03 narazilo druhé dopravné lietadlo do Južnej veže. Z tohto miesta sa valil ohe� a dym. Z 

budov padalo sklo, prach a telá. Budovy Dvoji�iek, kde denne pracovalo 50 000 �udí, sa 

zrútili o menej ako 90 minút neskôr.“34 Okrem budov WTC 1. a 2. sa d�a 11.9.2001 o 17:20 

zrútila aj budova WTC 7., pod�a oficiálnej správy, kvôli škodám spôsobeným pádom trosiek z 

budov WTC 1. a 2. Pod�a oficiálnej správy špeciálnej komisie, ktorá sa zaoberala udalos�ami 

z 11. septembra sa budovy dvoji�iek zrútili následkom požiarov, ktoré spôsobil náraz 

lietadiel. Oficiálna správa 	alej uvádza, že v to isté ráno o 9:37 tretie dopravné lietadlo 

narazilo do západného krídla Pentagonu a o 10:07 sa štvrté dopravné lietadlo zrútilo do po�a v 

južnej Pennsilvánii. Štvrté lietadlo bolo údajne nasmerované na Kapitol alebo Biely dom vo 

Washingtone, ale na zem sa zrútilo v	aka hrdinskému zásahu pasažierov, ktorý už vedeli že 

Amerika je vystavená útoku. Správa 	alej uvádza, že pri útoku na WTC zahynulo viac ako 
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2600 �udí, 125 �udí zahynulo pri útoku na Pentagon, 256 �udí ktorý zahynuli v tento de� sa 

nachádzalo na lietadlách. „Straty na životoch prevýšili útok na Pearl Harbor z Decembra 

1941.“  

Toto je skrátený súhrn udalostí, ktoré sa pod�a oficiálnej verzie odohrali d�a 11. 

septembra 2001 v USA. Porovnanie 11. septembra 2001 s útokmi na Pearl Harbor priniesli 

viacerí komentátori, aj ke	 pri týchto dvoch udalostiach nachádzame aj odlišné znaky. „7. 

decembra 1941 zaúto�ili na vojenské základne v dvoch amerických kolóniách, nie na ich 

štátne územie; to ohrozené nebolo.“36 Paralela s udalos�ou z Pearl Harbor však má svoje 

opodstatnenie. Bol prelomovým bodom z h�adiska americkej zahrani�nej politiky, d�om, 

ktorý otvoril dvere novej doktríne Georga W. Busha a jej implikáciám pre celú planétu. 

Pozoruhodným faktom je, že katastrofické udalosti podobné udalostiam zo 7.12. 1941, ktoré 

by mohli by� katalyzátorom pre transformáciu americkej pozície vo svete, sa v americkom 

think-thanku PNAC (Plan for a New American Century) spomínali už pred samotným 11. 

septembrom 2001. „Proces transformácie, aj keby mal prinies� revolu�nú zmenu, bude 

pravdepodobne dlhý, ak by nedošlo ku nejakej katastrofickej a katalyzujúcej udalosti – ako 

nový Pearl Harbor.“ Neokonzervatívny think-tank PNAC teda uvažoval nad tým, ako 

upevni� a posilni� dominanciu USA vo svete a prišiel na to, že jedným z prostriedkov na 

urýchlené dosiahnutie tejto transformácie je udalos�, ktorá by výrazne šokovala americký 

národ, ako aj celý svet. Viacerí zakladatelia Projektu pre Nové Americké storo�ie neskôr 

zastávali vysoké posty v Americkej vláde v �ase útokov na WTC (Dick Cheney, Donald 

Rumsfeld, Paul Wolfowitz).  

Americký prezident George W. Bush de facto vyhlásil „vojnu proti terorizmu“ už 

11.9.2001. „Amerika a naši priatelia a spojenci sa spájajú so všetkými, ktorí si želajú mier a 

bezpe�nos� vo svete a všetci stojíme spolu, aby sme vyhrali vojnu proti terorizmu.“ Prezident 

nazval všetkých tých, ktorí sa spoja s USA vo vojne proti terorizmu tými, �o si želajú mier a 

bezpe�nos�.   

11.septembra 2001 sa za�ala masívna kampa�, ktorá sa sústredila na mobilizáciu verejnej 

mienky v prospech odvetných úderov a protiopatrení proti teroristickým �inom. Od tohto 

momentu sa za�al termín globálny terorizmus používa� ove�a �astejšie, naj�astejšie na 

pomenovanie najvä�šej hrozby pre Ameriku, západnú civilizáciu, demokraciu alebo slobodu. 

Sloboda a demokracia, ako aj americký ob�ania, boli pod�a rétoriky amerických 

predstavite�ov v ohrození a bolo potrebné prija� nevyhnutné opatrenia na ich ochranu. Snaha 

vyvola� pocit ohrozenie sa však rozšírila z amerických ob�anov na všetky národy milujúce 
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slobodu na svete. „Bol spáchaný útok na slobodu a demokraciu.... Americký �ud si musí 

uvedomi�, že nepriate�, ktorému �elíme, sa nepodobá žiadnemu minulému protivníkovi.... 

Tento nepriate� nenapadol len náš národ, ale všetky slobodomilné národy na celom svete. K 

porážke tohto nepriate�a použijú Spojené štáty všetky zdroje, ktoré majú k dispozícii. Do boja 

zapojíme svet... Tento zápas bude vyžadova� �as a rozhodnos�.“  

Pri popise udalostí z 11.septembra a jeho dôsledkoch na každodenný život ob�anov, �i už 

USA, alebo ob�anov iných štátov sa �asto hovorí, že tieto udalosti boli zásadnou zmenou 

vzh�adom na bezpe�nos�. �asto sa uvádza argument, že útoky boli novým javom, a to 

rozsahom útokov a po�tom obetí, povahou útokov, novos�ou typu protivníka a cie�om útoku.  

V sú�asnosti je známe, že NORAD - Velite�stvo Severoamerickej vzdušnej obrany - v období 

pred 11.septembrom 2001 vykonávalo cvi�enia simulujúce situácie pripomínajúce udalosti z 

11.septembra 2001, a to konkrétne nárazy unesených lietadiel, ktoré boli použité ako zbrane 

na zasiahnutie cie�ov a spôsobenie množstva obetí. „Jedným z predpokladaných cie�ov bolo 

Svetové obchodné centrum… V tre�om scenári bol cie�om Pentagón, ale skúška nebola 

vykonaná, pretože úradníci z ministerstva obrany tvrdili, že je to nereálne.“ 

II. Islamský terorizmus a možnosti jeho eliminácie v Európe. 

Existencia a radikalizmus islamizmu v Európe a podmienky jeho realizácie v priestore 

EÚ je nutné vidie� v širších súvislostiach, najmä v slobode pohybu osôb, služieb, tovaru 

a kapitálu v rámci priestoru EÚ a prílišnej liberalizácii pris�ahovaleckej politiky vo vyspelých 

krajinách Európy po II. svetovej vojne. Sú�asná koncepcia slobody pohybu je charakteristická 

prílišnou liberalizáciou, �o podstatným spôsobom u�ah�uje možnosti založenia a podpory 

teroristických skupín, financovanie teroristických aktivít, ako aj realizáciu teroristických 

útokov. 

Pre elimináciu negatívnych javov spojených s nelegálnou migráciou osôb, vytvárajú 

európske štáty nadnárodné mechanizmy v podobe jednotnej vízovej politiky a systéme 

readmisných dohôd. Avšak len právna úprave k riešeniu imigrácie cudzincov nesta�í. 

Nepomôžu ani vyrieši� problém s už domestifikovanými ob�anmi Európskej únie. Z poh�adu 

prílišnej liberalizácie pris�ahovaleckej politiky v Európe sa javí ako najproblematickejšia 

Ve�ká Británia. Možno poveda�, že je baštou islamizmu v Európe, pri�om nerieši iba 

problémy terorizmu prichádzajúceho zvonku, ale aj vlastného domáceho terorizmu.  

Napriek snahe definova� terorizmus a medzinárodný terorizmus ako sociálne 

podmienený jav, nedošlo v tomto smere k zhode ani na pôde OSN, ani na pôde 

medzinárodného súdneho dvora v Haagu. Z h�adiska charakteristiky terorizmu v sú�asnosti je 
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najvýstižnejšia pozícia Rady Európskej únie o uplat�ovaní špecifických opatrení na boj 

s terorizmom �. 2001/931/SZBP z 27.12.2001. 

V rámci jej aplikácie do trestného práva na Slovensku boli zakomponované nové 

pojmy a skutkové podstaty. Trestný zákon od roku 2002 definuje pojem „teroristická 

skupina“, ktorou sa rozumie „na ur�itý �as vytvorené zoskupenie najmenej troch osôb na 

ú�ely spáchania terorizmu“. Z h�adiska upravených, resp. nových skutkových podstát ide 

najmä o trestné �iny pod�a ustanovení § 94 Terorizmus, § 185a Založenie, zasnovanie 

a podporovanie zlo�ineckej skupiny a teroristickej skupiny, § 185c  Osobitné ustanovenie 

o ú�asti agenta v zlo�ineckej skupine a teroristickej skupine a § 259b Zlo�in proti �udskosti. 

Z poh�adu terorizmu je možné hovori� o osobitnej motivácii páchania takéhoto skutku. Preto 

rekodifikovaný Trestný zákon vo všeobecnej �asti obsahuje aj ustanovenie o osobitnom 

motíve. 

Záver 

Sú�asná nerovnomernos� a nerovnos� vo svete spôsobuje, že neboli  úspešne riešené 

zásadné svetové problémy. Tieto problémy ostávajú aj na	alej hlavnými prí�inami 

globálnych bezpe�nostných rizík. Zvláš� silné je nebezpe�enstvo terorizmu, najmä jeho 

najzávažnejšia globálna hrozba – islamský terorizmus. Tento fenomén sa stal celosvetovým 

problémom, preto boj proti nemu si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a koordináciu 

demokratických síl. 

Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré bude nebyhnutné prija�, bude systém kontroly 

pohybu a pobytu rizikových skupín osôb, ktoré sa zdržiavajú v Európskej únii, �i už legálne aj 

nelegálne.  
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Prax fungovania porotného súdu v cudzích krajinách 

Ka�ur Rokso�ana Petrivna 

 
Inštitút porotného súdu efektívne funguje vo viacerých krajinách sveta, takto sú známe 

dva modely porotného súdu – anglo-americký, nazývaný taktiež klasický a európsky alebo 

súd z rozšíreným kolégiom sudcov z �udu. Pod�a prvého modelu porotný súd samostatne bez 

zú�astnenia sa profesionálneho sudcu rozhoduje o vine �i nevine obžalovaného, toto riešenie 

je pre sudcu záväzné. Anglo-americký model sa zachoval v Spojených štátoch amerických, 

Ve�kej Británii, Španielsku, Belgicku, Rakúsku, Nórsku a Švaj�iarsku. Európsky model spája 

profesionálnych a neprofesionálnych sudcov v jednom kolégiu pre spolo�ne riešenie otázky 

skuto�nosti a ú�elu. Neprofesionálnych sudcov pomenúvajú „Schöffen“, �o z nemeckého 

prekladu znamená „�len súdu“, „prísediaci“. Tento model prevláda v európskych krajinách, 

ako napríklad Fínsko, Grécko a iné. Nemecko, Taliansko, Dánsko, Francúzsko, Švédsko 

a 	alšie krajiny sú krajiny, v ktorých fungujú porotné súdy, avšak je treba poznamena�, že sa 

zú�ast�ujú súdneho konania ako prísediaci. Napríklad v Nemecku v miestnych súdoch 

o prípadoch menej závažných trestných �inov rozhoduje sudca z povolania alebo dvaja 

sudcovia spolu s dvoma prísediacimi. V okresných súdoch o prípadoch o závažných trestných 

�inoch rozhodujú traja sudcovia a dvaja prísediaci. Prísediaci majú právomoci podobné 

porote, ale rozhodnutia sú prijímané spolu s profesionálnymi sudcami [1, s. 485]. 

Dnes porotné sudy sú naj�astejšie v Spojených štátoch amerických, kde prebieha 

viac ako 120.000 konaní pred porotou (to skladá takmer 90 % všetkých týchto konaní vo 

svete). Do USA porotný súd bol „importovaný“ britskými kolonistami, stal sa hlavnou 

sú�as�ou americkej jurisprudencie a má ove�a vä�ší význam ako v Anglicku. 

Práva porotných sudov sa v USA líšia pri rozhodovaní v trestných a v ob�ianskych 

veciach. V trestnom konaní „právo na rýchle a verejné pojednávanie nestrannou porotou štátu 

alebo kraja, kde bol trestný �in spáchaný“ je zaru�ené VI. dodatkom k ústave USA. Pod�a 

rozhodnutia Najvyššieho súdu USA v roku 1968, v prípade, že obvinenému môže by� uložený 

trest od�atia slobody na dobu dlhšiu ako šes� mesiacov, rozhodovanie vo veci v porotnom 

súde je právom obvineného [2, s. 118]. 

Pokia� ide o Anglicko, prerokúvanie veci v porotnom súde sa líši presne rozpracovaným 

postupom. Súdne konanie sa za�ína úvodným prejavom žalobcu, ktorý v základných �rtách 

predkladá obvinenie a jeho potvrdzujúce dôkazy. Obhajca získava právo na úvodný prejav len v 
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obmedzených prípadoch. Najprv prebieha výsluch svedkov obžaloby, nasledovne – krížový 

výsluch (uskuto��uje žalobca). Oznámenie svedectiev chýbajúcich svedkov sa vykonáva len so 

súhlasom sudcu, pretože je známe, že to obmedzuje právo obžalovaného bráni� sa pred 

obžalobou. Žalobca po výsluchu všetkých svedkov obžaloby predkladá výsledky. Právny 

zástupca sa môže obráti� na sudcu s vyjadrením svojho postoja k celému obvineniu alebo k jeho 

�asti. Svoj nesúhlas s nim odôvod�uje za neprítomnosti porotcov. Ak sudca s popretím v �asti 

obvinenia súhlasí, vydáva porote pokyny, aby formálne vyniesla verdikt o nevine. To isté sa 

deje, ak obžalovaný prizná svoju vinu. Prípad sa ako keby extrahuje od poroty (podobný postup 

extrakcie konania pri uznaní obžalovaným viny existuje aj v USA). Bez oh�adu na žalobu 

obhajcu sa môže sudca po predložení žalobcom dôkazov opýta� na porotu, �i považujú 

obžalobu za odôvodnenú a ponúknu� vynies� verdikt o nevine. 

Žalovaný sved�í ku svedkom obhajoby pomocou krížového výsluchu, 	alej má prejav 

obhajca. Rozhodca je oprávnený predvola� 	alších svedkov a požiada� iné dôkazy, ale iba 

dovtedy, kým porota neodišla pre vynesenie verdiktu. 

Po posúdení všetkých dôkazov sa vypo�úvajú závere�né prejavy žalobcu a obhajcu. 

Sudca zh��a dôkazy a navrhuje porotcom, aby vyniesli verdikt, pritom vysvetlí postup prijatia 

rozhodnutia. V krajinách, ktoré patria ku  kontinentálnemu právu porotcovia existujú, ale 

porotné súdy, ktoré konajú ako samostatný právny subjekt (na rozdiel od sudcov z povolania) 

oby�ajne nie sú. Vo vä�šine krajín právnych systémov kontinentálneho práva porotný súd 

faktický stratil svoju identitu prostredníctvom jeho vylú�enia súdom prísediacich. Posledný je 

orgánom justície, v ktorom sudcovia z povolania a sudcovia z �udu sú jednotným kolégiom 

a spolo�ne rozhodujú vo všetkých otázkach. 

Napríklad, dnes vo Francúzsku súd za ú�asti porotcov bol nahradený súdom Assize. 

Reforma súdnictva v roku 1958 de facto zrušila inštitúciu porotného súdu, de iure ho 

vyhlásila nevyhnutným prvkom francúzskeho súdneho systému [3, s. 21]. Súd Assize koná 

v zložení deviatich bývajúcich v tomto departemente ob�anov a troch sudcov z povolania. 

Profesionálni sudcovia a �lenovia poroty tvoria samotné kolégium, ktoré odpovedá na otázky 

o vine obžalovaného a ktoré vä�šinou hlasov rozhoduje o treste. 

V Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Taliansku, Portugalsku, Fínsku sudcovia a porotcovia 

sú tiež spravidla jednotným kolégiom. Ústavy niektorých európskych krajín (vrátane 

Rakúska, Španielska) umož�ujú paralelnú existenciu spolu s tradi�ným (anglosaským) 

variantom porotného súdu aj súd prísediacich. Tak, pod�a �l. 91 Ústavy Rakúska konania pre 
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trestné �iny podliehajúce �ažším trestom, a pre všetky politické zlo�iny, ktoré patria do 

pôsobnosti porotného súdu a 	alšie priestupky týkajú sa súdu prísediacich [4, �. 77-78]. 

Dnes v Nemecku a vo Francúzsku porotný súd v jeho tradi�nej podobe neexistuje. 

Jediná súdna inštancia, ktorá udržala rovnaké meno je Trestná komora Krajinského súdu. 

Prísediaci tohto súdu – �estná volite�ná funkcia. Po�as súdneho konania sa porotcovia 

prirovnávajú k sudcom. 

V 91. �lánku Ústavy Rakúska a ustanoveniach o tom, že �udia by sa mali podie�a� na 

výkone spravodlivosti, je uvedené: „Vo veciach, týkajúcich sa uvedených v Zákone trestných 

�inov, za ktoré môže by� uložený �ažší trest, ako aj vo všetkých veciach, týkajúcich sa 

politických trestných �inov a priestupkov, o vine obžalovaného rozhodne porota“. Avšak, 

v skuto�nosti v súdnictve neexistuje porotný súd. Veci sa týkajúce pre�inov preskúma 

kolégium z troch sudcov z povolania a dvoch prísediacich. 

Ak zhrnieme štúdium zahrani�ných skúseností, je možné konštatova�, že oslabenie 

úlohy porotného súdu sa prejavuje v krajinách so všeobecným aj kontinentálnym právnym 

systémom. Spolo�nými nedostatkami týchto systémov sú nedostatok právnych znalostí zo 

strany poroty a vysoké náklady takéhoto konania. Okrem toho, je zdôraznené, že výkon 

spravodlivosti prostredníctvom poroty je ve�mi pomalý, a preto je ove�a zložitejší. 
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Kriminologie a extremizmus 

Viktor Porada 
Eduard Bruna 

 

Abstrakt 

Extremismus je jedním z hrozeb a negativních spole�enských jev , který p¡itahuje pozornost 

ve¡ejnosti, bezpe�nostních složek i stoupenc  a p¡ívrženc  radikálních a extrémních ¡ešení. 

Extremisté využívají sou�asné sociální (ekonomické) a spole�enské situace, technologického 

rozvoje a komunika�ní technologie, aby posílily svoje pozice s úsilím o v�tší expanzi a 

realizaci svých cíl . Je na spole�nosti jak se tomuto negativnímu trendu postaví, jaká opat¡ení 

a jaké efektivní preventivní programy v �i extremistickým hnutím spole�nost uplatní. 

D ležitým pro ochranu demokratické spole�nosti v tomto boji, je co nejdetailn�jší poznání 

fenoménu extremismu, ale také jeho projev  a variabilních forem extremistické trestné 

�innosti. 

Klí�ová slova: extremismus, radikalismus, terorismus, typologie extremismu, kriminologie, 

kriminální fenomenologie, kriminální etiologie, kriminogenní (rizikové) faktory, prevence. 

 

 Vývoj demokratické spole�nosti p¡ináší rozvoj ¡ady nových moderních postup  ve 

v�d� a výzkumu, nové cesty k udržitelnému rozvoji spole�nosti, jakož i ve všech sférách 

lidského p sobení. Tyto pozitivní trendy jsou však provázeny i ¡adou negativních 

spole�enských jev , které narušují nejen snahy státních orgán  o zachování ve¡ejného 

po¡ádku a bezpe�nosti, ale také vnímání ve¡ejnosti o nezp sobilosti n�kterých bezpe�nostních 

složek. Mezi nejvíce frekventované formy negativních jev  ¡adíme p¡edevším závažnou 

kriminalitu, kterou "reprezentuje" zejména organizovaný zlo�in, terorismus, drogy, 

gamblerství, po�íta�ová kriminalita a ¡ada dalších forem trestné �innosti. Své místo ve 

spole�nosti stále více zaujímá i další spole�ensky nebezpe�ná forma trestné �innosti, kterou je 

extremismus. Extremismus p¡edstavuje velké riziko a ohrožení základních demokratických 

princip , v�etn� ústavního po¡ádku. S ohledem na tuto hrozbu, je extremismu v�nována 

zvýšená pozornost ze strany vlády, bezpe�nostních složek, ale i nevládních organizací, 

ob�anských sdružení, zejména t�ch, které mají ve své p sobnosti ochranu základních lidských 

práv a svobod. Extremismus se projevuje v r zných formách od pom�rn� klidných 

demonstrací a shromážd�ní, p¡es r zné p¡estupky proti ve¡ejnému po¡ádku, r zné formy 

protiprávního jednání, ší¡ení verbálních i fyzických projev  nenávisti, až po závažné trestné 
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�iny, které úto�í na život a zdraví �lov�ka. Projevy, charakter i formy trestné �innosti s 

extremistickým podtextem bývají velmi variabilní a tudíž nesourodé. Pokud bychom cht�li 

definovat typický extremistický trestný �in, tak s ohledem na širokou škálu protiprávních 

jednání, bychom takovou definici jen st�ží hledali. Pro lepší pochopení složitosti a variability 

extremistických projev , je možné využít charakteristiku trestných �in , kterou používá 

Policie �R. Interní akty ¡ízení Ministerstva vnitra �R uvádí, že v p¡ípad� trestných �in  s 

extremistickým podtextem se jedná o projevy verbální, grafické, a fyzické, v�etn� jiných 

aktivit v�tšinou spojených s vyhran�ným ideologickým nebo jiným kontextem, kterými se 

prezentují jednotlivci �i skupiny osob s názory extrémn� vybo�ujícími z všeobecn� 

uznávaných spole�enských norem. Obecn� tyto projevy vykazují prvky netolerance, rasovou, 

náboženskou, národnostní �i jinou nesnášenlivost, úto�ící na spole�nost a její demokratické 

principy, ale také na život, zdraví, majetek a ve¡ejný po¡ádek1.  

Tendence k extremistickým postoj m a nekompromisním ¡ešením sociálních 

problém  je hlavn� u mladé generace. Extremisté využívají i nálad ve¡ejnosti v dob� jejího 

existencionálního ohrožení, finan�ní krize �i jiných sociálních ot¡es . V t�chto situacích 

extremisté využívají negativních nálad obyvatelstva a vzniklé situace využívají k realizaci 

vlastních cíl . K tomu jim nahrává globalizující se sv�t a zejména moderní komunika�ní 

prost¡edky, sociální sít� a stále se zdokonalující technologie. Extremismus je obecn� 

považován za nežádoucí subjekt, nebo� jeho propagáto¡i a stoupenci uznávají pouze svoji 

pravdu, a k jejímu udržení užívají extrémních prost¡edk . Svými názory i prezentováním 

postoj  se tak extremisté vy�le�ují z forem a zp sob  fungování demokracie a ve spole�nosti 

vyvolávají obrannou reakci2.  

Výklad pojmu extremismus 

�asto diskutovaný problém extremismu se dostává nejen do pozornosti medií a 

ve¡ejnosti, ale je také st¡edem zájmu a p¡edm�tem zkoumání ¡ady v�dních obor  - 

psychologie, sociologie, politologie, kriminologie, práva a dalších v�dních disciplín. Stále se 

zvyšující zájem o problematiku extremismu je vyvolán zejména zvyšujícím se po�tem 

r zných projev  násilí, které je založeno na rasové, etnické, náboženské �i jiné intoleranci. 

Extremismus se tak stává problémem na národní, ale také mezinárodní scén�. Tomu odpovídá 

i ¡ada odborných �lánk , odborných studií i definic, které se snaží extremismus vysv�tlovat. 

Diskuse o extremismu a jeho významu, snahy o definování extremismu, za¡azení projev  
                                                 
1 Interní akty ¡ízení MV �R, ZPPP �. 100 ze dne 6.6.2002. 
2 IBL, P. Extremismus a n�které jeho aspekty. Sborník v�deckých prací " Identifikace pot�eb právní praxe jako 
teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních specializací ".Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 55. 
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jednotlivc  �i skupin do ur�itých typologií, jsou sou�ástí tém�¡ všech publikací, které se 

problematikou extremismu zabývají. N�které polemiky nad tímto nežádoucím fenoménem 

jsou však masovými sd�lovacími prost¡edky, ale také neodbornou ve¡ejností �asto r zn� 

nesprávn� vysv�tlovány. Užívání pojmu extremismus se tak stává pro spole�nost nejasné, 

matoucí a zavád�jící. �asto je pak význam a obsah elementárních pojm  jako extremismus �i 

radikalismus zásadním zp sobem zam��ován, a spole�nost se v této problematice neorientuje. 

Chceme-li charakterizovat extremismus, m�li bychom vycházet p¡edevším ze slova 

extrém (z latinského extremus), což znamená nejkrajn�jší, nejvzdálen�jší nebo hrani�ní. P¡i 

snaze o výklad radikalismu m žeme vycházet ze slova radikální (z latinského radix), což 

znamená ko¡en. Podle DANICSE jsou za radikalismus považovány radikální, kritické 

postoje, které cht�jí zm�nit (zlepšit) dané politické pom�ry. Pohybují se ale v rámci ústavního 

po¡ádku, na jeho okraji, ale nevedou k odstran�ní demokratického systému. Za extremismus 

jsou považovány nekompromisní, vyhran�né politické postoje, které sm�¡ují ke zm�n� nebo 

odstran�ní demokratického systému za využití všech dostupných prost¡edk .3 

Radikálové jsou p¡i své �innosti kriti�tí v �i uspo¡ádání spole�nosti, vlád�, státním 

orgán m i dalším prvk m státu, v �i sociálnímu systému - pohybují se sice na okraji 

zákonného rámce, ale nep¡ekra�ují jej a respektují platnou legislativu. Extremisté nerespektují 

ústavní po¡ádek a zákonné normy a p¡ekra�ují je. Svým protiprávním jednáním úto�í na 

základy demokratického systému a na základní lidská práva a svobody deklarované Ústavou 

�R.  

  Zkoumání extremismu je p¡edm�tem zájmu mnoha v�dních obor , jde tedy o 

multidisciplinární problematiku. Tato skute�nost je také dalším d vodem, který p¡i výkladu 

obsahu pojmu i stávajících definicí extremismu p¡ináší r zné pohledy a akcentuje profesn� 

rozdílné v�dní obory a jejich zájem.  Nejednotný výklad zt�žuje i skute�nost, že pojem 

extremismus nebo extremistická skupina (uskupení) není ani v trestním právu jednotn� 

terminologicky zakotvena. V praxi se tak setkáváme s r znými termíny, kterým odpovídá i 

r zný výklad extremismu nap¡. definice podle: 

� Ministerstva vnitra �R - protiprávní �innost vycházející z ideových pohnutek, která 

je namí¡ena proti základním lidským a politickým práv m a svobodám, 

demokratickým základ m spole�nosti, svrchovanosti a územní celistvosti státu.4 

                                                 
3 DANICS, Š. Extremismus - hrozba demokracie. Praha: Police History, 2002, s. 10. 
4 MAREŠOVÁ, A., KOTULÁN, P., MARTINKOVÁ, M., MIKULA, V., NOVÁK, K. Kriminologické a právní 
aspekty extremismu. Praha: IKSP, Praha, 1999, s. 111 
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� Policie �R - souhrn verbálních, grafických, fyzických a jiných aktivit, zpravidla s 

ideologickým kontextem, vyvíjených jedincem nebo skupinou osob, zam�¡ených 

obecn� na narušování ve¡ejného zájmu, napadání osob nebo poškozování p¡edem 

zvolených objekt . Toto jednání p¡itom napl�uje znaky skutkové podstaty trestného 

�inu nebo p¡estupku. Extremismus ve všech jeho formách je jedním z kriminogenních 

faktor , zvyšujících spole�enskou nebezpe�nost všech druh  delikt 5. 

� Bezpe�nostní informa�ní služba - minoritní a mezní projev p sobící na majoritn� 

akceptovaný systém destruktivn�6. 

� Ministerstva spravedlnosti �R - trestné �iny extrémní povahy jako pro spole�nost 

nebezpe�né �iny spo�ívající v užití násilí, vyhrožování usmrcením, ublížením na 

zdraví nebo zp sobením škody velkého rozsahu, ve ve¡ejném hanobení a podn�cování 

k nenávisti, ublížení na zdraví, namí¡ené proti skupinám obyvatel  nebo jednotlivc  

pro jejich politické p¡esv�d�ení, národnost, rasu a vyznání, v podpo¡e �i propagaci 

hnutí sm�¡ujících k potla�ení práv a svobod ob�an , hlásání národnostní, rasové, t¡ídní 

nebo náboženské zášti a ve ve¡ejném projevování sympatií k fašismu nebo jinému 

podobnému hnutí“7. 

� Institut pro kriminologii a sociální prevenci - souhrn ur�itých sociáln� 

patologických jev  vytvá¡ených více �i mén� organizovanými skupinami osob 

(extremist ). By� d vodem ke vzniku a existenci mnoha druh  extremistických 

skupina a hnutí jsou �asto vzájemn� odlišné ideologie, jako sjednocující prvek t�chto 

ideologií vystupuje jimi proklamované odmítání základních hodnot, norem a zp sob  

chování formujících sou�asnou spole�nost8. 

� Nejvyšší státní zastupitelství - nepoužívá žádný výklad pro extremismus. Podle NSZ 

jej lze definovat jen velmi komplikovan�, pouze tak, aby nevznikly pochybnosti o 

obsahu a rozsahu jeho vymezení. Trestn� stíhat se musí všechny p¡ípady extremismu - 

nepolitického (útoky sociáln�, rasov� nebo etnicky motivované) i politického (snaha o 

komplexní zm�nu spole�enského i politického uspo¡ádání. 

 Na základ� tohoto stru�ného exkurzu do definic r zných subjekt  �i institucí, lze 

konstatovat, že extremismus, podobn� jako n�které další negativní jevy globálního rozsahu 

(nap¡. terorismus) nemá žádnou obecn� uznávanou definici. Nejde totiž o pojem právní, který 
                                                 
5 tamtéž s.113 
6 tamtéž s.113 

  7 tamtéž s.113 
8 MAREŠOVÁ A., KOTULÁN P., MARTINKOVÁ M., MIKULA V., NOVÁK K. Kriminologické a právní 

aspekty extremismu. Praha: IKSP, 1999, s. 114. 



�

�

 

128 

musí být jednozna�n� vymezen, ale o pojem politologický. Vždy se konkrétní definice 

p¡izp sobuje instituci pop¡. v�dc m-výzkumník m, kte¡í se z ur�itého pohledu �i v ur�itém 

kontextu - extremismem zabývají9. 

Druhy (klasifikace, typologie) extremismu 

P¡es r zné výklady a definice se m žeme shodnout na obecném cíli extremist , 

kterým je zpochyb�ování, ohrožování a snaha o odstran
ní demokratických základ� 

spole�nosti. Tento cíl je spole�ný pro r zné formy �i klasifikace extremismu. 

Pro široké zam�¡ení aktivit extremist , dochází �asto ve ve¡ejnosti k mylnému 

spojování extremismu s obsahem dalších termín , jako jsou nap¡. fanatismus, radikalismus, 

xenofobie, rasismus aj. Proto je vhodné si p¡ipomenout všeobecn� rozší¡enou klasifikaci 

terorismu na extremismus politický, národnostní, náboženský a ekologický. 

Podle M. Mareše je jednotlivým druh m extremismu p¡iznáván tento popis: 

� politický (pravicový) extremismus - úto�í na základy demokracie tím, že usiluje o 

institucionalizaci nerovnosti (na základ� etnického, rasového nebo spole�enského 

nacionalismu); pravicový extremismus v �R m žeme rozd�lit na neonacismus a 

extremistický nacionalismus; mezi další projevy pravicového extremistického hnutí 

pat¡í i tzv. romofobie, antisemitismus, islamofobie, antiimigrantské postoje, 

antikomunismus a odpor proti levici a také homofobie. 

� politický (levicový) extremismus - úto�í na demokratické základy tím, že 

absolutizuje rovnost na úkor individuální svobody. 

� náboženský extremismus - úto�í na demokracii snahou o vytvo¡ení teokracie �i 

poškozování lidských práv ve jménu náboženství (nap¡. sekty a pseudonáboženské 

organizace). Jednání pravicového extremismu se projevuje zejména v psychické 

manipulaci s lidmi, psychickým násilím nebo jinou formou sociáln� patologického 

jednání. 

� ekologický extremismus (enviromentalismus) - militantn� orientované ekologické 

organizace �i sdružení v zájmu ochrany životního prost¡edí, poškozují majetkové 

hodnoty a snaží se zabránit n�kterým legálním �innostem, které podle nich škodí 

životnímu prost¡edí, které je nejd ležit�jší hodnotou.  

                                                 
9 IBL, P.: Extremismus a n�které jeho aspekty. Sborník v�deckých prací " Identifikace pot¡eb právní  praxe jako 
teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních specializací "., Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 
55. 
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Pojem ekologický extremismus je �asto spojován s ekoterorismem. U terorismu se však 

spíše jedná o metodu prosazování zájm , zatímco extremismus je chápán jako antiteze 

demokracie10. 

Obecn� lze konstatovat, že jakákoliv klasifikace �i kategorizace extremismu plní jen 

ur�itou pomocnou funkci. Žádný ze subjekt  extremistické scény pro jejich r znorodé 

zam�¡ení, aktivity a p¡esv�d�ení, které je �asto spole�né pro r zné extremistické subjekty, 

nelze za¡adit výlu�n� jen do jediné kategorie. Extremistické formy, r znost témat i p sobnost, 

je �asto závislá na politické situaci a spole�enském vývoji. 

Extremismus a kriminologie 

Problematika extremismu - jeho podstata, vývoj, typologie, formy projevu i cíle 

extremistických sdružení, jsou popisovány a analyzovány v mnoha odborných statích a z 

pohledu mnoha v�dních obor . P¡i vší snaze však není možné provést vy�erpávající, 

komplexní a detailní vysv�tlení. Nelze proto provést kompetentní hodnocení, ani tvrdit který 

výklad �i vysv�tlení je exaktn�jší a využiteln�jší pro praxi. Z t�chto d vod  byl pro ú�ely 

tohoto �lánku vybrán v�dní obor kriminologie, jehož náplní je sledovat a zkoumat jednotlivé 

druhy kriminality, jejich vzájemné p sobení v�etn� vlivu dalších spole�enských fenomén  a 

atribut . Kriminologický náhled na extremismus a jeho r zné formy a projevy lze považovat 

nejen za smysluplný, ale také za ucelený a progresivní. 

 Kriminologie jako v�da, která zkoumá kriminalitu (zlo�innost) z širšího pohledu než 

jen ve smyslu trestního zákoníku. Zabývá se p¡í�inami kriminality (kriminální etiologie), 

popisem kriminality (kriminální fenomenologie), pachateli (klinická kriminologie), ob��mi 

kriminality (viktimologie), kontrolou kriminality (represe a prevence) a výkonem trestu 

v�etn� jeho ú�ink  (penologie)11. 

Podstatou zkoumání extremistické kriminality, je dlouhodobý, odborný a komplexní 

p¡ístup, zkoumání všech relevantních jev  a proces  ve vzájemných souvislostech, i s 

ohledem na jejich dynamiku a variabilitu. D ležité je dosp�t, pokud je to v bec možné, k 

jednozna�ným záv�r m, zjišt�né výsledky a informace co možná nejdetailn�ji vysv�tlit a 

zobecnit. To však s ohledem na aktivity extremistických skupin, jejich zam�¡ení, 

ideologickou podstatu, použité metody a prost¡edky, i r znou míru agresivity, není snadným 

úkolem. Pokud však kriminologický výzkum kriminality s extremistickým podkladem 

                                                 
10 �ERNÝ, P. Politický extremismus a právo. Praha:Eurolex Bohemia, 2005, s. 40.  
11 ZOUBKOVÁ, I., MOULISOVÁ, M. Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Armex Publishing, 2004, s. 
12. 
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probíhá standardn� podle výše uvedených kriterií, pak i �áste�n� dosažené a verifikovatelné 

výsledky jsou validní, p¡ínosné a významné. 

Kriminologie obecn� bez ohledu na p¡edm�t zkoumání, má svoje nezam�nitelné funkce: 

� metodickou (poradenskou a konzulta�ní) - poznatky o kriminalit� jsou podkladem p¡i 

tvorb� trestn�právní politiky (reformy, tvorba legislativy, alternativní tresty, probace, 

mediace, soudnictví nad mládeží, p¡ístup k ob�tem, prevence), 

� prognostickou - p¡edvídá možný vývoj kriminality, pomáhá p¡i plánování personální 

politiky bezpe�nostních sbor  a dalších státních orgán  (po�ty policist , státních 

zástupc , soudc , proba�ních a media�ních pracovník , aj.) 

� analytickou a informa�ní - poznatky o kriminalit� pomáhají orgán m státní správy a 

samosprávy, a dalším orgán m zabývajících se kriminalitou a její prevencí, p¡i tvorb� 

a vhodné volb� preventivních program . 

Kriminální fenomenologie 

Kriminální fenomenologie (kriminografie) se v p¡ípad� extremistické kriminality 

zam�¡uje na " popis " projev  extremist  a extremistických skupin, zejména z pohledu jejich 

aktivit (demonstrací, pr vod , tisku a publikování text  s r znými formami nesnášenlivostí, 

ší¡ení leták , ve¡ejných vystoupení, aj.). Spole�ným znakem extremistické scény je 

populistická propagace myšlenek a idejí, cílem pak zisk nových �len  nebo sympatizant , 

jakož i posílení vlivu ve spole�nosti.  Chování a aktivity extremist  se pružn� 

p¡izp sobují novým podmínkám. Jejich �innost je ovliv�ována politickým, spole�enským a 

ekonomickým prost¡edím, náladami ve¡ejnosti a �inností státních orgán , zejména 

bezpe�nostních složek. Pro zahrani�ní extremistické strany a hnutí jsou motiva�ními prvky 

p¡edevším politické a rasové d vody. V �R jsou však motiva�ními prvky p¡edevším d vody 

ideologické. 

Nebezpe�nost extremismu však necharakterizuje jen po�et, agresivita a projevy násilí 

zdokumentovaných trestných �in  s extremistickým podtextem, ale práv� schopnost se 

p¡izp sobovat novým trend m, nové komunika�ní technologii, vyvíjet se a profesionalizovat. 

Navenek vyjád¡ené umírn�né a nekonfliktní projevy, jsou jen ur�itou zást�rkou. Jejich 

skute�ným cílem je podpora široké ve¡ejnosti a upevn�ní své mocenské pozice. Existenci a 

rozvoj extremistických stran a hnutí je také podmín�no n�kterými typickými spole�enskými 

rizikovými faktory, ty ale zkoumá kriminální etiologie. 
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Kriminální etiologie 

Kriminální etiologie zkoumá p¡í�iny kriminality s extremistickým podtextem z 

pohledu celkové kriminality, tak i jejich jednotlivých druh  (d�ti, mladiství, dosp�lí, 

recidiva,...). Pro ú�inný a efektivní boj s tímto závažným sociáln� patologickým jevem, je 

nutný ucelený, globální pohled. Lidé �asto extremismus ozna�ují jako nebezpe�nou a 

nenormální �innost, kterou nelze tolerovat. Tolerance však m že být a je u každého jiná 

(subjektivní) a proto vznikají na extremismus r zné názory a r zné rozpory. V�tšinou se jedná 

o hodnocení nebezpe�ných a nep¡ijatelných �in , ale málokdo již p¡ihlíží k podmínkám, z 

nichž takové nebo podobné negativní spole�enské jevy vycházejí. Bylo již uvedeno, že 

extremismus je p¡ímo závislý na stavu spole�nosti, ve které se projevuje. Jsou-li ve 

spole�nosti problémy a nar stají-li vnit¡ní rozpory, je v�tšina extrémních aktivit bezprost¡ední 

reakcí na n�12.   

Za p¡í�iny kriminality mohou být považovány jevy, které v konkrétních p¡ípadech 

vedou k zám�ru �i pohnutce, nebo p¡ímo vyvolávají motivaci spáchat úmyslný trestný �in. 

Podmínkou vzniku kriminality pak mohou být situace nebo okolnosti, které usnad�ují �i 

p¡ímo umož�ují její vznik. Soub�h t�chto tzv. kriminogenních (rizikových) faktor , které 

motivují, usnad�ují, vyvolávají nebo podporují páchání trestných �in  (nap¡. existence 

nezam�stnanosti, chudoby, prostituce, drogová závislost, alkohol,...), �asto bývá ozna�ováno 

jako p¡í�iny vzniku kriminality. Význam t�chto rizikových faktor  má vliv jak na páchání 

kriminality obecn�, tak i na trestné �iny s extremistickým podtextem. Jejich analýza a 

vyhodnocení konkrétních kriminogenních faktor  má také rozhodující vliv na vznik 

odpovídajících preventivních program , p¡ípadn� i na predikci trestné �innosti. 

Kriminogenní faktory extremismu m žeme rozd�lit na t¡i oblasti. První oblastí jsou 

tzv. kriminogenní faktory: 

� individuální - psychické a fyzické vlastnosti jedince a jeho individuální dispozice pro 

spáchání trestné �innosti (d�tství, p¡edchozí vývoj, postojové stereotypy, aj.)  

Podle J. Spurného se u disponovaných jedinc  objevují jako d vody nap¡. nedostate�né 

osobností vyzrání, strach z neznámého a ohrožení pocitu jistoty, touha po moci a vládnutí, 

zvýšená agresivita �i explicitní vyznání rasistických hodnot13. Extremistické skupiny 

využívají p¡i svých jednáních a projevech manipulativní techniku a ovlivn�ní obyvatelstva 

(cizince, etnické menšiny, homosexuály,aj.). P¡edstírají spole�ného nep¡ítele, který je viníkem 

                                                 
12 CHMELÍK, J. Extremismus. Plze�: Aleš �en�k, 2012, s. 9. 
13 SPURNÝ, J. Psychologie násilí. 1.vyd., Praha: Eurounion, 1996, s. 125. 
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všech problém . Poda¡í-li se nep¡ítele diskreditovat, likvidovat nebo alespo� odstranit z 

ve¡ejného života, ¡eší se tím spole�ný problém. Toto ¡ešení je jednoduché, jasné a 

srozumitelné. Nep¡ítel se tak stane ter�em agresivity a r zných útok  (nacismus, rasismus). 

Agrese funguje nap¡. jako ur�itá kompenzace nebo zdroj uspokojení. N�kdy je taková 

kompenzace pro jedince nedosažitelná, a proto �asto dochází ke ztotožn�ní se s jiným 

�lov�kem nebo skupinou (zde je prestiž a moc). Jedinec získává pocit sebev�domí a úsp�chy 

skupiny považuje i za své vlastní úsp�chy. Rovn�ž neúsp�ch nebo urážka skupiny je jedincem 

vnímána jako osobní újma a následuje obrana, tj. projev agrese. Dále se jedná o faktory: 

� spole�enské (objektivní, skupinové) - p sobící na rizikové skupiny v rámci 

spole�enského systému 

Extremistické trestné �iny páchají v�tšinou mladí lidé (�asto to souvisí s procesem 

dospívání). Projevuje se zde nedostate�ná životní zkušenost, sklon k radikálním postoj m, 

vzdor proti zavedeným zp sob m chování, aj. Pat¡í sem i touha být sou�ástí ur�ité skupiny 

svých vrstevník , nacházet zde podporu nebo uznání. Práv� skupiny hrají u mladých 

delikvent  velkou roli a jsou ur�itým akcelerujícím podn�tem. Mnohé trestné �iny by se 

pravd�podobn� nestaly, kdyby s nimi nebyly spojeny prvky upev�ování pozice ve skupin�, 

nebo vzbuzení zájmu �i pozornosti jiného �lena skupiny, zejména opa�ného pohlaví. Také 

projev násilí v�tšinou není aktivitou izolovaného jedince, ale projevem skupiny (síla davu, 

množství). Skupina také " zajiš�uje " jedinci pocit v�tší moci a d ležitosti. Jedinec také 

nevnímá osobní odpov�dnost za své chování, ale skrývá se za skupinovou odpov�dnost 

(anonymita).  Podle J. HERCZOGA mladí lidé hledají svou identitu prost¡ednictvím ur�ité 

skupiny, která je snadno mocensky vymezitelná v �i slabším a dává jim pocit jistoty a 

sounáležitosti. �lenství nebo p¡íslušnost k extremistické skupin� tak dává mladému �lov�ku 

alternativu ¡ešení jeho sociální a ekonomické situace.  

Agresivita jednotlivce (skupiny) v �i odlišným jedinc m (skupinám) není vnímána 

jako porušení norem. V takovém p¡ípad� se jedná o nep¡ítele a jeho utrpení není porušením 

norem (platí zde odlišné m�¡ítko MY a ONI). Tento mechanismus a vytvá¡ení rozporuplných 

(antagonistických) vztah  k jiným skupinám je typická práv� pro extremistické skupiny a 

extremistická hnutí  

 Mezi další základní faktory ¡adíme tzv. 

� obecné (vn
jší), které p sobí na celou spole�nost, 

Je možné sem za¡adit postupující globalizaci. Její pr vodní jevy, moderniza�ní zm�ny, 

�lenství v mezinárodních uskupeních, aj. se dotýkají celé spole�nosti. To je spoušt�cím 
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mechanismem i pro aktivity extremistických skupin (�lenství �R v NATO, EU, povinnosti 

vyplývající z mezinárodních právních dokument ,...). Svoji roli sehrává i další obecné faktory 

- migrace a multikulturalismus. S t�mi souvisí sociální, ale i p¡ist�hovalecká a azylová 

politika státu. Jejich nedostatky mohou být dalším rizikovým faktorem (nap¡. projevy 

rasismu). Migra�ní proces s sebou p¡ináší i st¡ety, jejich soupe¡ení �i vytla�ování r zných 

národních kultur, zvyk  a tradic. Sv j významný vliv má i právní systém a zákony. 

Nefunk�nost soudních institucí nebo nedostate�ná �i chyb�jící legislativa negativn� p sobí 

nejen na spole�nost, ale také probouzí k �innosti extremistické skupiny. Významným 

faktorem obecného charakteru také je oblast politiky a ekonomiky. Politické skandály, 

zhoršená hospodá¡ská situace �i ekonomická krize, ovliv�uje celou spole�nost. Pr vodní jevy 

jako vznik existen�ní nejistoty, zdražování, nestabilita, aj. rovn�ž p sobí na iniciaci 

extremistických aktivit. Obyvatelstvo je v sociální a ekonomické krize snáze ovlivnitelné 

extremistickými projevy, má tendenci k radikalizaci a netradi�ním ¡ešením spole�enských 

problém . Další oblastí, která ovliv�uje spole�nost i extremismus je oblast techniky a 

komunikace. Moderní technologický rozvoj je samoz¡ejm� jevem pozitivním, ale m že 

sou�asn� být i nežádoucím kriminogenním faktorem. Komunika�ní technologie, internet, aj. 

umož�uje extremist m snadn�jší komunikaci, propagaci i ší¡ení informací. 

Dalšími obecnými rizikovými faktory mohou být: 

Faktor úsp�chu - využití možnosti vysp�lé kulturní spole�nosti, tj. znak úsp�šnosti; ti kte¡í 

nemají možnost se k této úsp�šnosti dostat legitimní cestou (jsou neúsp�šní = nespokojení), 

hledají jiné cesty a jsou potenciální základnou pro r zná extremistická hnutí).  

Faktor nejistoty (typický pro �R) - systém tzv. sociálního státu (do r. 1998) s povinností 

pracovat, ale také s ur�itými sociálními jistotami se zm�nil a p¡enesl tíhu odpov�dnosti za 

n�které sociální jistoty na samotné ob�any. Problém je v tom, že ne každý se s tímto 

b¡emenem (odpov�dností) dokáže vyrovnat. Dostane-li se spole�nost do krize, dochází k 

radikalizaci ur�ité �ásti obyvatelstva, která je krizí nejvíce poznamenána. Zejména u mladých 

lidí, kte¡í ztratí svoji jistotu a jsou bez perspektivy, dochází k radikalizaci, které s sebou 

p¡ináší i odmítání a zavrhování jinak uznávaných morálních a spole�enských hodnot. 

Faktor absence p¡íslušnosti ke spole�nosti - u �ásti spole�nosti, která je úsp�šná, p¡evládá 

individualismus (tém�¡ kult osobnosti), který dosažení osobního úsp�chu a prosp�chu pokládá 

za nejd ležit�jší. Úsp�šní neberou ohled na tu �ást spole�nosti, které se neda¡í (jsou 

neúsp�šní) a logicky tento p¡ístup vede k rozd�lování spole�nosti. Oslabuje se i funkce rodiny 

a nar stají problémy a rozpory. Východiskem pro neúsp�šné je hledání sob� rovných (parta, 
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skupina), kde se cítí jist�ji a bezpe�n�ji. Nejradikáln�jší v dce skupiny pak ur�uje jednoduchá 

a radikální (extremistická) ¡ešení, která mají vést k úsp�chu nebo alespo� ven z nejistoty, aj. 

Všechny tyto oblasti a faktory musí být p¡i kriminologickém výzkumu extremismu 

zkoumány spole�n�, v kontextu se všemi p sobícími vlivy a souvislostmi. 

Zde je vhodné volné použití teze P. IBLA vztahující se k problematice terorismu - 

vzhledem k tomu, že se p¡edpokládá u každého v�deckého bádání, dosažení takových 

výsledk , které lze aplikovat nejen z pohledu konkrétního zkoumajícího v�dního oboru, ale i 

v dalších vymezených oblastech, je z hlediska p¡ínosu pro další v�decké zkoumání ideální, 

aby byla nalezena a zájemc m nabídnuta co nejefektivn�jší a nejvhodn�jší definice terorismu 

(platí i pro extremismus). Jak však dosavadní praxe ukazuje a skute�nost potvrzuje, to že se 

terorismus (extremismus) vyskytuje v r zných podobách a formách, je spln�ní takového 

úkolu velice složité a velmi problematické14.  

Záv
r 

Sou�asná situace v �R, stav politické, ekonomické i spole�enské sféry, p¡edstavují 

ideální platformu pro vznik, rozvoj i gradaci projev  extremismu a extremistických skupin. 

Extremistická ideologie i další negativní spole�enské jevy (terorismus, rasismus, kriminalita, 

aj.) dokážou t�žit z t�chto sociálních i ekonomických krizí a r zných t�žkostí. Ty jim 

poskytují živnou p du pro populismus a dosahování cíl  extremistické ideologie. 

Této hrozb� a páchání trestných �in  s extremistickým podtextem, jejich variabilit� a 

r zným formám provedení, musí �elit i vysoce odborné a profesionální bezpe�nostní složky, 

v�etn� dalších státních i nestátních zainteresovaných orgán  a institucí. Stejným dílem jako je 

výcvik a p¡íprava represivních složek, musí být spole�n� p¡ipravovány a rozvíjeny i 

smysluplné a efektivní preventivní programy. Práv� preventivní, metodické i výchovn�-

vzd�lávací formy prevence a jejich koordinace, musí být d ležitým a rozhodujícím 

spole�enským faktorem v boji proti negativním spole�enským jev m. �asto dochází k 

duplicitním �innostem jednotlivých ministerstev a p¡íslušných státních orgán , a 

p¡edpokládaný efektivní výsledek prevence se t¡íští v mnoha díl�ích úkonech, které 

požadovaný efekt nep¡ináší. Extremismus v jakékoliv podob� s sebou p¡ináší potencionální 

ohrožení demokracie. Je na nás, abychom t�mto projev m efektivn� bránily. P¡ípadné chyby 

a nedostatky ze strany státu a celé spole�nosti, mohou pootevírat prostor ke vstupu 

extremistických exponent  na ve¡ejnou i politickou scénu. 

                                                 
14 IBL, P. Globální terorismus. VŠKV: Druckvo, s.r.o., 2013, s. 16. 
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Nejstarší evropské integra�ní snahy – první pokusy o zajišt
ní 
kolektivní bezpe�nosti 

Karel Schelle 
 

Anotace 

Myšlenka evropské integrace se na první pohled jeví jako záležitost zcela novodobá. Pokud se 

o ní hovo¡í, tak nejspíše v ¡ádech desetiletí, maximáln� s ohledem na zm�nu letopo�tu jako 

o problematice minulého století. Ko¡eny integrace Evropy však nepochybn� nacházíme již 

mnohem d¡íve; a to v dob�, kdy ¡ímská ¡íše po ¡adu století formovala nejen evropské 

uspo¡ádání, ale i d�jiny �ásti území afrického a asijského kontinentu. I když motivace jejích 

inspirátor  byly r zné, setkáváme se i se snahami o zajišt�ní trvalého míru mírovými 

smlouvami mezi t�mi, kdo si ho p¡ejí. První smlouvy tohoto typu, stavící mír pod sankce 

mezinárodn� právního charakteru, jsou známé už ve starov�ku.  

1 St�edov
ké pokusy o integraci a integra�ní koncepce 

To, že se ve st¡edov�ku a na za�átku novov�ku zrodilo hned n�kolik koncepcí 

celoevropské �i všek¡es�anské integrace, není v bec p¡ekvapivé. Expanzivní povaha ran� 

st¡edov�kých útvar  podmi�ovala relativn� rychlé vytvá¡ení velkých celk  typu Franské ¡íše 

s vnit¡ním uspo¡ádáním p¡ipomínajícím spíše než jednotný stát volnou konfederaci 

s hegemonií Frank  (kmenová vévodství) a „obklí�ení“ pohany i po jejím rozpadu evokovalo 

u t�ch, kte¡í s nimi byli v kontaktu, pot¡ebu jednoty k¡es�anského sv�ta. Idea jednotného 

k¡es�anského státu však ztroskotala ve st¡etu s realitou feudální spole�nosti. Evropa i 

jednotlivé st¡edov�ké státy se staly až neskute�n� dezintegrovaným spole�enstvím1. ¢e�eno 

výstižnými slovy AndréhoMauroise, „feudální z�ízení bylo spíše než koherentním systémem 

souhrnem milión	 lidských bytostí, pán	, vazal	 a sedlák	, vytvá�ejících jakési rozptýlené 

tlupy“2. Evropa se rozpadala do nep¡eberného množství v�tších a menších stát , ale 

dezintegrace se neomezovala jen na státní rovinu. Dezintegrované byly i jednotlivé státy. 

Zap¡í�inil to celý komplex faktor , zejména povaha feudální ekonomiky rozvíjené v malých 

ucelených celcích a s tím související stav komunikací a pozd�ji ur�it� též stavovský 

partikularismus. V d sledku n�j se od sebe ost¡e odd�lovaly „sv�ty“ politicky aktivních stav  

a závislého obyvatelstva, ale i p¡íslušníci jednotlivých stav , „domácí“ a cizinci nebo m�sto a 

venkov. A nelze opomenout ani další rozdíly, které jako hluboké propasti odd�lovaly 
                                                 
1 VOJÁ�EK, L. a kol. Dejinyverejného práva v Európe. Bratislava: Praf UK 2003, s. 97 – 105. 
2 MAUROIS, A. D�jiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1994, s. 37. 
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nap¡íklad p¡íslušníky jednotlivých náboženství nebo mužský a ženský sv�t. Nevýhody 

všestranné dezintegrace vystupovaly do pop¡edí zejména v konfrontaci s vn�jším nebezpe�ím, 

p¡edstavovaným už v 13. století Tatary a pak v dob� vrcholícího st¡edov�ku a na za�átku 

novov�ku p¡edevším Osmanskou ¡íší.  

2 Svatá �íše �ímská – neúsp
šný pokus o integraci k�es�anského sv
ta 

Pro raný st¡edov�k ovšem byly ješt� typické centralizovaná forma vládnutí a 

expanzionistické tendence jednotlivých stát  vyvolávané nutností obstarávat si zdroje obživy 

a pot¡ebné prost¡edky k udržování ozbrojených družin a rodícího se státního aparátu na úkor 

soused . Proto také území ran� st¡edov�kých ¡íší nebylo p¡íliš stabilizované. Pevn�jší obrysy 

mu dávaly jen výrazné geografické p¡ed�ly nebo vojenské linie. Jinak jeho rozsah ur�ovala 

p¡edevším faktická schopnost ran� st¡edov�kých panovník  prosadit a udržet svou moc v 

jednotlivých oblastech. 

Ran� st¡edov�ké státy byly úzce spjaty s církví, protože katolické náboženství se v 

Evrop� stalo ideologií nové státní moci a v nových státech jí pomáhalo vytla�ovat z ve¡ejného 

života p¡ežívající rodové organiza�ní struktury. Vzd�laní církevní hodnostá¡i nacházeli 

uplatn�ní ve státním aparátu a stát církev chránil (a v podstat� i ¡ídil) a vesm�s št�d¡e 

podporoval. Centralismus, expanzionistická povaha ran� st¡edov�kých stát  a jejich propojení 

s univerzalistickou katolickou církví vytvá¡ely pom�rn� p¡íznivé klima pro širší integraci. 

Reálnými pokusy o integraci ran� st¡edov�ké Evropy byly politické snahy franských 

panovník  na �ele s císa¡em Karlem Velikým a p¡edevším konstituování ¡ímsko-n�mecké ¡íše 

(Svaté ¡íše ¡ímské).3 Koncept ¡ímsko-n�mecké ¡íše se opíral o sdílení spole�ných – 

k¡es�anských – hodnot a sledoval p¡edevším mocenskopolitické cíle. Zakladatel ¡íše Ota I. ze 

saské dynastie, který se po vzoru Karla Velikého v roce 962 nechal papežem korunovat za 

¡ímského císa¡e, op¡el své ambice o teorii, podle níž se sv�tovládná moc staro¡ímských císa¡  

p¡enesla na panovníky Franské ¡íše a p¡es n� na jeho dynastii (translatioimperii).On sám a 

jeho bezprost¡ední nástupci p¡i tom akcentovali p¡edevším spojitost s ¡íší Karla Velikého, 

pozd�jší císa¡i více preferovali ¡ímské tradice. Svatá ¡íše ¡ímská, jak se ve 13. století za�al 

nový útvar ozna�ovat, m�la p¡edstavovat universální nadstátní k¡es�anský útvar, sdružující 

všechny k¡es�anské panovníky. Na jejím �ele m�li stát císa¡ s papežem. Císa¡ v ní vystupoval 

                                                 
3 K tomu obecn� D�jiny evropského kontinentálního práva. Praha: UK/Linde 2003; HATTENHAUER, H.: 
Evropské d�jiny práva. Praha: C. H. Beck 1998, s. 255 a násl.; KADLEC, K.: D�jiny ve�ejného práva ve st�ední 
Evrop�. Praha: vlastním nákladem 1928; Právní d�jiny. Praha: Eurolex Bohemia 2005, s. 196 a násl., 
VOJÁ�EK, L. A kol. Dejinyverejného práva v Európe. Bratislava: Vydavate�skéoddeleniePraF UK 2003, s. 164 
a násl. 
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jako �initel, který m�l s využitím své sv�tské moci chránit, prosazovat a ší¡it zájmy 

k¡es�anství, papež p¡edstavoval nejvyšší duchovní autoritu.  

Integrující tendence ran� st¡edov�kého patrimoniálního státu ovšem nem�la dlouhého 

trvání. Bezprost¡edn� po vzniku ¡ímské ¡íše p sobila jako decentraliza�ní faktor p¡edevším 

existence kmenových vévodství, stmelovaných personálními vazbami mezi p¡íslušníky 

jednotlivých kmen  (národ ). Tuto komplikaci se císa¡ m ješt� poda¡ilo úsp�šn� zvládnout. 

Rozhodujícím krokem k zániku kmenových vévodství se stalo svržení vévody Jind¡icha Lva 

Fridrichem I. Barbarossou v roce 1180 a rozd�lení bavorského a saského vévodství novým 

vazal m. Pozd�ji však již ekonomickými a spole�enskými pom�ry podloženou dezintegraci 

nebylo možné zastavit. 

Decentralizaci v kone�ném d sledku podporovaly lenní vztahy v podob�, v níž se 

prosadily na území ¡ímsko-n�mecké ¡íše. Na velké �ásti jejího území se pln� rozvinuly až na 

konci 11. a na za�átku 12. století, kdy se císa¡i snažili pomocí ud�lování ú¡edních lén omezit 

vliv kmenových vévod . Lenní ¡ád zajiš�oval d�di�nost ú¡edních lén a n�mecká ¡íšská 

knížata, která spolu s ú¡adem na císa¡ském dvo¡e získala i �ást území ¡íše jako léno, 

disponovala též plnou soudní jurisdikcí a ¡adou dalších privilegií a imunit, které v jejich 

prosp�ch omezovaly vliv panovnické moci. N�meckou lenní soustavu však charakterizovala 

p¡edevším skute�nost, že lenní ¡ád zaru�oval šlecht� nárok na uprázdn�ná léna (tzv. lenní 

p¡ímus). Uvoln�né léno nemohl císa¡ p¡ipojit k vlastním doménám, nýbrž je musel do 

jednoho roku, šesti týdn  a t¡í dn  (¡íkalo se „do roka a do dne“) poskytnout jinému vazalovi. 

To pochopiteln� nep¡ispívalo k posílení centrální moci, protože císa¡ nemohl (na rozdíl 

nap¡íklad od francouzského krále) touto cestou zv�tšovat své domény a posilovat svou 

reálnou moc. Plný nárok na držená sv�tská léna císa¡i zajistili také vysokým církevním 

hodnostá¡ m – duchovním knížat m (Wormský konkordát z roku 1122 a zejména privilegium 

Confoederatiocumprincipibusecclesiasticis z roku 1220)4. 

Politickou decentralizaci Evropy posilovalo – jen zdánliv� paradoxn� – 

universalistické chápání ¡ímsko-n�mecké ¡íše. Její teritoriální neur�itost a expanzívnost totiž 

utvrzovaly již existující vnit¡ní �len�ní ¡íše na menší, �asto historicky daná teritoria, a tak 

p¡ekážely vytvo¡ení jednotného národního státu5. Hlavní projevy feudální rozdrobenosti se 

sice v zásad� poda¡ilo eliminovat, ale pouze na úrovni jednotlivých teritorií. Svatá ¡íše ¡ímská 

se proto sice stala uznávaným mocenským �initelem st¡edov�ké Evropy, ale proklamované 
                                                 
4 Výtah z text  obou dokument  in BALÍK, S. a kol. Texty ke studiu obecných d�jin státu a práva. II. Feudální 
stát a právo. Praha: SPN 1974, s. 139 – 140 a 141 – 143. 
5 VOJÁ�EK, L. a kol. Dejinyverejného práva v Európe. Bratislava: Praf UK 2003, s. 167. 
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universálnosti nedosáhla. Snaha císa¡e stav�t se nad ostatní panovníky narážela na ú�inný 

odpor nejvýznamn�jších z nich. I mnohá území formáln� uznávající svou p¡íslušnost k ¡ímské 

¡íši stála vn� reálného vlivu císa¡e. Pevné jádro ¡íše naopak p¡edstavovala p¡edevším n�mecká 

teritoria, sever Itálie, Lotrinsko, Burgundsko a území dnešního Beneluxu. 

V 15. století ¡ímští císa¡i fakticky uplat�ovali sv j vliv jen na území dnešního 

N�mecka a Rakouska a na n�kterých teritoriích na levém b¡ehu Rýna. V té dob� už 

jednozna�n� rezignovali na universalistický charakter své moci. Odráží to i modifikovaná 

podoba názvu ¡íše: na konci 15. století (1474) se za�alo používat ozna�ení Svatá ¡íše ¡ímská 

národa n�meckého. Také zamýšlená kooperace císa¡e a papeže na �ele ¡íše reáln� 

nefungovala. Nejd¡íve získal v d�í postavení císa¡. Pozd�jší vývoj dlouho ur�ovalo soupe¡ení 

obou mocenských �initel . Nakonec se v kompromisním ¡ešení vymezily sféry sv�tských a 

církevních záležitostí (temporalia a spiritualia). Od 16. století komplikoval náboženské 

pom�ry a vztah státu a církve v ¡íši také silný ohlas reformace6. 

Od 13. až do za�átku 16. století byli pojítkem r znorodých n�meckých teritorií 

prakticky jen císa¡ a ¡íšský sn�m. Skute�n� funk�ní spole�né výkonné orgány nefungovaly. 

Vnit¡ní uspo¡ádání ¡íše upravovala zejména Zlatá bula Karla IV., jak ozna�ujeme ¡íšský 

zákon schválený z popudu Karla IV. na ¡íšském sn�mu v Norimberku roku 1356. Zlatá bula 

p¡edstavovala vlastn� první ucelený základní ¡íšský zákon, upravující organizaci ¡íše. Vznikla 

z¡ejm� po velmi obtížných jednáních panovníka s ostatními kurfi¡ty a dalšími �elnými 

knížaty. Karel IV. v ní musel reagovat na mocenský vzestup knížat, p¡edevším kurfi¡t , a 

zárove� se snažil zajistit císa¡skou hodnost pro Lucemburky(zejména posílením pozice 

�eského krále a �eského království). V hluboké krizi na konci 15. století, projevující se 

nezvládnutelnými finan�ními problémy a zost¡ením vztah  mezi císa¡em a ¡íšskými stavy i 

vztah  mezi jednotlivými stavy navzájem a ješt� umoc�ované tureckou hrozbou, se 

Habsburkové snažili i za cenu ústupk  ¡íšským stav m posílit úst¡ední moc, avšak v podstat� 

bez úsp�chu. Nejkomplexn�ji se pokusil reformovat ¡íšské pom�ry a posílit soudržnost ¡íše 

císa¡ Maxmilián (1493-1519). P¡edpokladem stabilizace politické situace v ¡íši se m�lo stát 

vyhlášení všeobecného a v��ného zemského míru na ¡íšském sn�mu ve Wormsu v roce 1495. 

Mír m�l zamezit soukromým válkám a vytvo¡it podmínky pro zavedení jednotného právního 

¡ádu. Další reformy se týkaly organizace ¡íšské správy. ¢íšský sn�m se roz�le�oval do t¡í 

kolegií s p¡esn� upraveným zp sobem hlasování (1489). Z¡izoval se zejména stavovský ¡íšský 
                                                 
6 K vztahu státu a církve ve st¡edov�ku nap¡íklad FRANCEN, A. Malé církevní d�jiny. Praha: Zvon 1992; 
KADLEC, J. Církevní d�jiny. II. a III. Litom�¡ice: ¢ímskokatolická Cyrilometod�jská bohoslovecká fakulta 
v Praze 1972; KÜNG, H. Katolíckacirkev. Stru�né dejiny. Bratislava: Slovart 2003. 
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regiment, jemuž se sv�¡ovala vláda v dob� nep¡ítomnosti císa¡e. Tento orgán se však 

nedokázal prosadit proti ¡íšským knížat m na �ele s kurfi¡ty a fungoval jen velmi krátce. Brzy 

zanikl i po obnovení Karlem V. Císa¡ se také pokoušel vytvo¡it sob� pod¡ízené orgány s 

vládními a soudními úlohami (dvorská rada) a s finan�ní pravomocí (dvorská komora), ¡íšská 

knížata se však postavila proti7. 

Tento i podobné ješt� mén� úsp�šné pokusy pak definitivn� poh¡bil vestfálský mír z 

roku 16488, který ukon�il t¡icetiletou válku a otev¡el cestu k faktické nezávislosti jednotlivých 

zem�pán  na ¢íši. P vodn� proklamované koherentní spole�enství k¡es�anských panovník , 

všek¡es�anský stát, tedy ¡ímští císa¡i vytvo¡it nedokázali. ¢íše se stala jen fiktivní jednotou 

bez v�tšího reálného vlivu, navíc omezenou jen na st¡edoevropské pom�ry. Její slabost 

dokazuje zejména to, že zpravidla nedokázala zajistit spole�ný postup proti vn�jším 

nep¡átel m a dokonce ani zabránit vojenským konflikt m mezi t�mi, kdo se k ní hlásili.  

3 Integra�ní tendence v severní Evrop
 

Skandinávské zem� – Dánsko, Švédsko, Norsko, Island a Finsko – propojovalo od 

dávných dob p¡edivo vzájemných vazeb, které nás nutí vnímat sever Evropy jako svého druhu 

specifickou oblast9. Ve st¡edov�ku i v novov�ku se tyto zem� n�kolikrát p¡eskupily, když si 

nejsiln�jší z nich, respektive jejich panovníci – zpo�átku dánský a pozd�ji švédský král – k 

sob� ostatní do�asn� p¡ipoutávali. V dobách nejv�tšího rozmachu severské mocnosti 

zasahovaly i do vývoje na území dnešní Velké Británie, N�mecka, Polska, pobaltských zemí a 

Ruska. Do pozice severské mocnosti se nejd¡íve vypracovalo Dánsko,ovládající nejen Jutský 

poloostrov a p¡ilehlá území na kontinent�, ale do 14. století také jižní cíp dnešního Švédska. 

Svými výboji ohrožovalo východní Pobaltí (ve 13. století ovládlo sever Estonska), 

Meklenbursko a Pomo¡ansko. Po d¡ív�jších personálních spojeních severských stát  

(spole�ný panovník stál v �ele Švédska a Norska, Dánska a Norska, Dánska a Švédska) 

iniciovalo Dánsko na samém konci 14. století (1397) vznik Kalmarské unie, 

pojmenovanépodle m�sta na jihovýchod� Švédska. Spojilo se v ní s Norskem, které již od 

šedesátých let 13. století ovládalo Island, a se Švédskem, jehož integrální sou�ást tvo¡ilo i 

území dnešního Finska. Kalmarská unie, která tak obsáhla celou Skandinávii, m�la vytvo¡it 

v��ný vojenskopolitický svazek, v n�mž si však každá zem� zachovávala vnit¡ní 

samostatnost. Proklamovali ji jako „velkolepou pevnost domácí svornosti“ a m�la poskytovat 
                                                 
7 K tomu nap¡íklad HANEL, J. J. �íšské právní d�jiny n�mecké se zvláštním z�etelem k zemím rakouským. Praha: 
J. Otto 1906; HATTENHAUER, H. Evropské d�jiny práva. Praha: C. H. Beck 1998. 
8 SK¢IVAN, A., DRŠKA, V., STELLNER, F.:Kapitoly z d�jin mezinárodních vztah	 1648 – 1918. Praha: ISE 
1994, s. 7 a násl. 
9Právní d�jiny. Praha: Eurolex Bohemia 2005, s. 478 a násl. (na s. 509 – 510 výb�r další literatury). 
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„nezlomnou ochranu p�ed násilím, zlo�iny a pýchou všech cizinc	“. Spojení p¡inášelo 

prosp�ch p¡edevším Dánsku, které svým partner m nutilo pro n� �asto nevýhodnou 

zahrani�ní politiku a snažilo se zasahovat i do vnit¡ních pom�r  ostatních �lenských stát , 

zejména dosazováním Dán  do vysokých státních ú¡ad . P¡es mnohé obtíže a ob�asná 

narušení svazku fungovala Kalmarská unie až do za�átku 16. století (1526). Tehdy z ní 

definitivn� vystoupilo Švédsko, z n�jž se v 16. století postupn� stávala nejsiln�jší severská 

zem�. Dále však p¡etrvávala formáln� rovnoprávná, ovšem v praxi zcela nevyvážená vazba 

mezi Dánskem a Norskem, v roce 1450 prohloubená tzv. Bergenskou unií. V dob� tohoto 

svazku postupn� sláblo d¡ív�jší spojení Islandu a Norska a ostrovní zem� se dostávala pod 

vliv Dánska (podobn� tomu bylo i s Grónskem). 

4 Universalistické koncepce st�edov
ku 

Hloubka st¡edov�ké dezintegrace vedla k zamýšlení nad eliminací jejích nep¡íznivých 

d sledk  nejen st¡edov�ké vládce, ale i st¡edov�ké a ran� novov�ké myslitele. První práce 

pocházejí už z doby prvního boje o investituru mezi císa¡em Jind¡ichem IV. a papežem 

¢eho¡em VII. v druhé polovin� 11. století. Jednak je to spis královského sudího v Ravenn� 

Petra Krasse jenž kolem roku 1085 sepsal dílo Obrana krále Jind�icha IV., v n�mž obhajoval 

císa¡ovy snahy o získání vlády nad Evropou. Své záv�ry o pod¡ízenosti moci duchovní moci 

sv�tské opíral o Justinuán v kodex. Tém�¡ obratem mu opov�d�l mnich Manegold 

z Lautenbachu spisem Kniha na obranu papeže �eho�e VII. vycházející pochopiteln� 

z opa�ných koncepcí o nad¡azenosti papeže nad mocí sv�tskou. Své názory podpo¡il 

myšlenkami sv. Augustina obsaženými ve spise O Boží obci. Kone�n� zmínit je možné ješt� 

t¡etí spis, a to kolínského kanovníka Alexandra z Roesu, jenž navrhoval jako východisko 

spolupráci papeže, císa¡e a francouzského krále.  

Další práce vycházející z myšlenky sjednocené Evropy se za�aly objevovat od po�átku 

14. století. V letech 1308 – 1313 vzniklo dílo O p	vodu a zániku �ímského císa�ství z pera 

mnicha Engelberta z Admontu. Evropský mír si p¡edstavoval jako výsledek násilného 

rozší¡ení k¡es�anství pomoci války s pohanským sv�tem. Císa¡ by byl arbitr míru. Za�átkem 

14. století p¡edstavil ve spise „De monarchia“ ideu sv�tové univerzální monarchie Dante 

Alieghieri. Jeho koncepce sm�¡ovala k podpo¡e politických cíl  Jind¡icha VII. a k oslabení 

papežské kurie. Po jeho smrti v roce 1329 však papežský legát Bertrand duPoyet nechal 

Dantovo dílo ve¡ejn� spálit jako kací¡ské a pro církev nebezpe�né10. Francouzský právník a 

myslitel, významný legista na dvo¡e Filipa IV. Sli�ného PierreDubois (Petrus de Bosco) na 
                                                 
10VEBER, V. D�jiny sjednocené Evropy od antických po�átk	 do sou�asnosti. Praha 2004, s. 67 – 70.  
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po�átku 14. století vykreslil myšlenku spole�enství k¡es�anských stát , které se m�ly spojit za 

ú�elem udržení trvalého míru.11 Z tohoto spojení m�l vzniknout t�žko definovatelný svaz 

evropských stát . Rozhodujícím orgánem m�l být kongres monarch , propojený s koncilem 

za ú�asti papeže, církevních elit a významných knížat. O sporech mezi státy m�l rozhodovat 

soud složený vždy ze t¡í sv�tských a t¡í duchovních zástupc  znep¡átelených stran. V p¡ípad�, 

že by došlo k napadení jednoho státu druhým státem tohoto spole�enství, byly by v �i 

agresorovi uplatn�ny sankce. I tento projekt m�l pochopiteln� politický cíl, jenž sledoval 

upevn�ní postavení Francie na úkor papeže a císa¡e. Tehdejší francouzský panovník Filip IV. 

Sli�ný však m�l jiné zájmy a podobné projekty jej nezajímaly. Turecké nebezpe�í stálo u 

zrodu n�kolika koncept , jejichž autory jsou lidé aktivn� ovliv�ující politický život. 

Francouzský u�enec, národohospodá¡ a královský poradce Antonius Marini cht�l pod 

vedením císa¡e a papeže vytvo¡it protitureckou koalici všech k¡es�anských stát .12 Jeho 

projekt má podobn� jako koncept Pierra Duboise jistou spojitost s mírovým projektem, který 

je z našeho – �eského – pohledu je nesporn� nejvýznamn�jším. Je jím mírový projekt �eského 

krále Ji¡ího z Pod�brad z let 1462 – 1464.  

Motivace Mariniho a Pod�bradova konceptu byly stejné. I projekt �eského krále vznikl 

ze snahy vytvo¡it spojení branných sil k¡es�anských zemí, jež by zasadily drtivý úder 

rozpínající se turecké ¡íši a dobyly nazp�t Jerusalem. Podstatný rozdíl spo�íval v tom, že 

podle Ji¡ího z Pod�brad m�l v �ele stát francouzský král. Z p vodního podn�tu ovšem 

v krátké dob� vzniklo n�co daleko obsažn�jšího: projekt mezinárodní mírové organizace, 

obsažený ve spise „Smlouva o nastolení míru v celém k�es�anstvu“. Jeho zrod se datuje do 

�ervna roku 1463, kdy byl zapsán do registru polské královské kancelá¡e. Od p¡edchozích 

návrh  mírových spolk  se lišil nejen svou propracovaností, ale i tím, že byl spojen 

s rozsáhlou diplomaticko-politickou akcí, jejímž cílem bylo uvést zásady projektu v život. 

Diplomatická aktivita mající za cíl prosadit Ji¡ík v projekt byla na svou dobu nebývalá. 

Prob�hla ¡ada diplomatických jednání, v�tšinou tajných, jejichž cílem bylo získat pro tento 

projekt uherského krále Matyáše a polského krále Kazimíra. Ve stejné dob� však zasáhla 

papežská kurie, s níž se v projektu nepo�ítalo. Ta vypracovala protinávrh užšího spolku zemí 

bezprost¡edn� ohrožených Turky. P¡es tuto zásadní p¡ekážku Ji¡í z Pod�brad pokra�oval 

v diplomatických aktivitách sm�¡ujících zejména k tomu, aby na svou stranu získal 

                                                 
11ADAMOVÁ, K.. D�jiny ve�ejného práva ve st�ední Evrop�. P�ehled vybraných otázek. Praha: C. H. Beck 
2000, s. 90. Své myšlenky vložil zejména do svých dvou prací: z roku 1300 „O ukon�ení válek a spor	 ve 
francouzském království“, a z roku 1305 (nebo 1307) „O znovuobnovení Svaté zem�“.  
12Tamtéž. 
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francouzského krále Ludvíka XI. A tak se na francouzský dv r vydalo poselstvo, jež m�lo 

mandát nejen �eského krále, ale i král  polského a uherského, s žádostí o svolání sn�mu 

evropských panovník . Poselstvo z Prahy vyjelo v kv�tnu 1464, ovšem s malou nad�jí na 

úsp�ch. Papežská kurie byla rychlejší a její argumenty pro francouzského krále 

p¡esv�d�iv�jší.  

P¡estože mírové poselstvo nedosáhlo na francouzském dvo¡e kýženého výsledku, 

nelze je hodnotit jako neúsp�šné. Vznik mezinárodní organizace sice Francie nepodpo¡ila, 

�eská delegace si však p¡ivezla potvrzení Ludvíka XI. o pravov�rnosti Ji¡ího z Pod�brad a 

p¡átelskou smlouvu s Francií, jež m�la být mocenskou protiváhou formující se proti�eské 

opozice. Co bylo vlastn� obsahem Ji¡íkova projektu? M�la vzniknout unie založená na 

multilaterární mezinárodní smlouv�, jejímž �leny se mohly stát všechny k¡es�anské státy. 

Navrhovaný svaz suverénních stát  m�l mít ryse sv�tský charakter. „Cultuspacis“ – kult míru 

– byl hlavním cílem projektu, p¡i�emž se nem�lo jednat jen o mír s Tureckem. Veškeré spory 

mezi �leny unie, p¡ípadn� i jinými státy se m�ly ¡ešit jen mírovými prost¡edky, a to p¡ed 

smír�í komisí �i p¡ed mezinárodním rozhod�ím soudem. Návrh mírové organizace rovn�ž 

po�ítal se solidární pomocí všech �len  unie napadenému státu. Ji¡ík v návrh p¡edpokládal i 

vytvo¡ení struktury mezinárodních orgán . Bylo to p¡edevším valné shromážd�ní delegát  

(congregatio) zasedající nep¡etržit�. Dále rada panovník  (consilium), která se m�la scházet 

p¡íležitostn�, mezinárodní rozhod�í soud (consistorium, parlamentum) v �ele s p¡edsedou 

(iudex) a dalšími �leny (assesores). Kone�n� to m�l být sekretariát, v jehož �ele m�l stát 

syndicus, jenž m�l klí�ové postavení v celé organizaci. Každých p�t let se sídlo organizace 

m�lo p¡enášet do jiné zem� a p¡i té p¡íležitosti se m�l sekretariát m�nit. Prvním sídlem se 

m�la stát Basilej. Ve �ty¡iadvaceti �láncích Mírového projektu Ji¡ího z Pod�brad jsou 

precizn� promyšleny hlavní rysy, zásady i organiza�ní záležitosti navrhované mezinárodní 

organizace. Zajímavé a na svou dobu bezprecedentní bylo pojetí postavení jednotlivých stát . 

Spole�ná v le organizace m�la být ur�ována zásadn� v�tšinou hlas , p¡i�emž každý stát m�l 

mít jen jeden hlas, bez ohledu na velikost delegace. Ani ¡ímsko-n�mecká ¡íše v této 

organizaci nem�la mít zvláštní postavení. S ¡ímským císa¡em se z¡ejm� podle �lánku 19 

po�ítalo jako s pouhým „knížetem Germánie“. Císa¡ m�l mít v této mezinárodní organizaci 

postavení pouze jako jeden z mnoha. Pokud jde o papeže, vše nasv�d�uje tomu, že se s ním 

jako se �lenem mírové organizace v bec nepo�ítalo. V textu o n�m nacházíme zmínku pouze 

v ustanovení �lánku 21. Tento �lánek stanoví pro p¡ípad, že by organizace zamýšlela 
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podniknout obrannou akci proti Turk m, aby papež vyzval všechny (i ne�lenské) k¡es�anské 

mocnosti, aby se akce ú�astnily13. 

Starší i moderní historiografie se tímto projektem zabývala soustavn�, i když 

s r znými záv�ry. �esky i v r zných sv�tových jazycích text Ji¡íkova projektu vyšel 

mnohokrát. U nás s jeho vydáním za�al František Palacký14, po n�m pokra�oval Josef 

Kalousek.15 Nejv�tší pozornost na sebe upoutal v souvislosti s 500. výro�ím v roce 1964, kdy 

UNESCO vydání tohoto dokumentu za¡adilo mezi svá významná výro�í. Slavnostnímu 

shromážd�ní uspo¡ádanému v Praze 15. kv�tna 1964 tehdy zaslal pozdrav i generální 

tajemník OSN. Ve svém poselství zd raznil, že OSN se považuje za zt�lesn�ní idejí krále 

Ji¡ího z Pod�brad16. P¡i této p¡íležitosti byl poprvé knižn� publikován úplný text Ji¡íkova 

projektu podle již zmín�né autentické kopie z roku 1463, nacházející se v archívu polských 

král  ve Varšav�, a to nejen v �eštin�, ale také p vodní latinský text (editor Ji¡í Kej¡) spole�n� 

s p¡eklady do angli�tiny, ruštiny, francouzštiny a špan�lštiny17. Tomuto dokumentu v�novali 

výraznou pozornost nejen �eští historici, ale první kvalitní anglický p¡eklad vyšel v Londýn� 

už v roce 187118. N�mecký výtah z Palackého vydání byl po¡ízen ve stejném roce jako 

Palackého publikace, tedy v roce 182719. Jeho první kritický rozbor v N�mecku vyšel z pera 

                                                 
13 K tomu zejména, krom� literatury dále uvedené: URBÁNEK, R. Ve službách Ji�íka krále. Praha 1940; 
URBÁNEK, R.:V�k pod�bradský 1 – 4 (�eské d�jiny III, 1 – 4). Praha 1915 – 1962; MIKULKA J. Ji�í 
z Pod�brad a plán mírového uspo�ádání v Evrop�, Slovanský p¡ehled, 50, 1964, s. 75 – 80, 154 – 159; MACEK, 
J. K zahrani�ní politice krále Ji�ího, �eskoslovenský �asopis historický, 13, 1965, s. 19 – 49; KAVKA, F. La 
Bohemahussite et les projets de paix de Georges de Podiébrad. In: Cultuspacis. Etudes et documentsdu 
Symposium PragenseCultuspacis 1464 – 1964, red. V. VAN£�EK, Praha 1966, s. 13 – 20; ŠMAHEL, F.: 
Problemesrattachésauxrecherchessurle projet pacifiqueduroi Georges,tamtéž, s. 155 – 165; HECK, R. Polen 
unddasFriedensprojektGeors von Podiebrad,tamtéž, s. 97 – 108; TAPIÉ, V. L. Le projet pacifique de Georges et 
la politiquefrancaise,tamtéž, s. 111 – 118; KLIMENT, J. Svaz národ	 Ji�ího z Pod�brad a idea jediné 
sv�tovlády, Praha 1935; ZUCKER, A. Ji�í Pod�bradský a �eské mezinárodní styky v 15. století, �eská revue, IV, 
1901, s. 134. Podrobn�ji k další literatu¡e viz zejména VAN£�EK, V.: EineWeltfriedensorganisation nach den 
Vorschlägen des böhmischenKönigs Georg von Podiebradund nach den Ideen des Johannes Amos 
Comenius,Sitzungberichte der deutschen Akademie der WissenschaftenzuBerlin, KlassefürPhilosophie, 
Geschichteatc, 1962, Nr. 3, Berlin 1963.  
14PALACKÝ, F. Denník posl	 krále Ji�ího ku králi franskému, �asopis Spole�nosti wlastenského Museum 
v �echách, I – 1, 1827, s. 40 – 67.  
15KALOUSEK, J. In: Archiv �eský, VII, Praha 1887, s. 427 – 445. 
16Cultuspacis. Études et documentsdu „Symposium PragenseCultusPacis 1464 – 1964“. 
Commemoratiopacisgeneralis ante quingentosannos a GeorgioBohemiaeregepropositae, Praha, Academia 1966, 
200 s.; dále k tomu V�stník �SAV, ro�. 73, 1964, �. 4, s. 553 – 566.  
17The universal peaceorganisation of King George of Bohemia. A fifteenth century plan for worldpeace, Praha 
1964. 
18Diary of anEmbassyfrom King George of Bohemia to King Louis XI. of France in theYear of Grace 1464, 
Londýn 1871, s. 1 – 80. Autorem p¡ekladu byl A. H. Wratislaw.  
19 In: Monatschrift der Gesellschaft des BöhmischenMuseums, Praha 1828, s. 44 – 59. 
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Hermanna Markgrafa už v roce 186920. P¡i p¡íležitosti 500. výro�í projektu byly vydány 

zajímavé publikace ve Spojených státech amerických,21 tehdejším Sov�tském svazu22 a v 

dalších státech23. V �eské právní historiografii je moderní rozbor tohoto dokumentu spojen 

zejména se jménem Václava Van��ka24, jenž se v této problematice významn� angažoval 

zejména v první polovin� šedesátých let minulého století. Pozornost tomuto dokumentu 

ovšem v�novali i významní odborníci p¡es mezinárodní právo ve¡ejné, nap¡íklad A. Hobza, 

Vl. Outrata25 nebo J. Žourek26. 

Základní principy, na nichž byl mírový návrh Ji¡ího z Pod�brad postaven, stejn� jako 

všechny p¡edchozí a následující návrhy a projekty našly svou realizaci nejprve ve dvou 

haagských konvencích z let 1899 a 1907, jednání mírové konference ve Versailles v roce 

1919 (Pakt o Spole�nosti národ ), ve výsledcích mezinárodní konference v San Francisku 

z roku 1945 (založení OSN) a kone�n� ve vytvo¡ení Evropské unie.  Posledním panovníkem 

prosazujícím myšlenku sjednocení k¡es�anské Evropy byl nesporn� císa¡ Karel V. Ze stejného 

d vodu – aby �elil tureckému nebezpe�í – p¡išel n�kolikrát s myšlenkou na všeobecném 

sjednocení k¡es�anských vládc . Poprve s tímto projektem vystoupil v roce 1521 na ¡íšském 

sn�mu ve Wormsu, podruhé v roce 1528 p¡ed špan�lskou státní radou, pot¡etí v roce 1536 za 

p¡ítomnosti papeže Pavla III. a kone�n� v roce 1555 v Bruselu. Jeho projekt však nem�l tu 

propracovanost jako nap¡íklad projekt Ji¡ího z Pod�brad, nebyla jasná organizace tohoto 

nadnárodního celku a zp sob jeho ¡ízení27. 

5 Unifika�ní vlivy na st�edov
ké právo 

Chceme-li hledat unifika�ní vlivy na st¡edov�ké právo, musíme si úvodem uv�domit, 

jaké vlastn� právo ve st¡edov�ku bylo a jakou hrálo ve spole�nosti roli. P¡edevším je t¡eba 
                                                 
20MARKGRAF, H. UeberGeorgs von Podiebrad Project eineschristlichenFürstenbundeszurVertreibung der 
Türkenaus Europa undHerstellung des allgemeinenFriedensinnerhalb der Christenheit,HistorischeZeitschrift, 
21, 1869, s. 237 – 304.  
21HEYMANN, F. G. George of Bohemia, King of Heretics,Princeton-New Jersey University Press 1965; 
ODLOŽILÍK, O. The Hussite King. Bohemia in European Affairs, 1440 – 1471, New Brunswick-New Jersey 
1965.  
22Sov�tskojegosudarstvo i pravo, 1965/1, s. 108 – 112; Voprosyistorii, 1965/3, s. 198 – 200; 
Ukrajinskijistori�eskijžurnal, 1965/2, s. 158.  
23 Nap¡. dále HECK, R.: ZjazdGlogowski w 1462 r.,Warszawa-Wroclaw 1962.  
24 Zejména VAN£�EK, V. Historický význam projektu krále Ji�ího a v�decké problémy kolem n�ho. In: 
Všeobecná mírová organizace, Praha 1964. Podrobné exkurzy do této problematiky jsou i v jeho u�ebnicích 
�eskoslovenských právních d�jin, viz VAN£�EK, V.: D�jiny státu a práva v �eskoslovensku do roku 1945, 
Praha 1975, s. 487. Z této publikace byly i �erpány n�které bibliografické údaje.  
25Outrata, V. Pokus o systém kolektivní spole�nosti v 15. stol., �asopis pro mezinárodní právo, 1964, s. 93 – 111; 
OUTRATA, V. Unetentative de créationd´unsysteme de sécuritécollective au XVesiecle, Bulletin de 
droittchécoslovaque, 1963, Nr. 3, Praha 1964, s. 125 – 150.  
26ŽOUREK, J. Le projet duroi Georges de Podiebrad,Annuairefrancais de droitinternational, X, Paris 1964, s. 14 
– 37.  
27VEBER, V. D�jiny sjednocené Evropy od antických po�átk	 do sou�asnosti, Praha 2004, s. 78.  
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zd raznit, že v celém tomto období nehrálo ani zdaleka tak významnou roli jako v naší 

spole�nosti. Místo n�j se více než dnes prosazoval prvek faktické moci. Pojmy zákonnost a 

právní jistota byly st¡edov�ku cizí. Nebyl to jen problém neomezeného vládce stojícího v 

po�átcích st¡edov�ku nad spole�nosti a autoritativn� ur�ujícího, co právem je a co není, ale 

p¡edevším otázka poznatelnosti a vynutitelnosti práva. Právo, které se tradovalo p¡evážn� 

ústn�, nem�lo ustálenou podobu a jednotlivé orgány je aplikovaly �asto zna�n� odlišn� a 

prakticky bez kontroly. Výklad práva byl nez¡ídka uzp sobován osobním nebo skupinovým 

zájm m a dostate�n� mocný �lov�k se dokázal odpov�dnosti p¡ed ním relativn� snadno 

vyhnout. Zpo�átku ješt� p¡ežívalo svémocné ¡ešení spor . Pozd�ji rozhodovaly soudní orgány 

v naprosté v�tšin� p¡ípad  na základ� soukromé žaloby, zatímco státní orgány samy 

iniciovaly zahájení soudního ¡ízení jen z¡ídka. Soudy navíc nem�ly dostate�ný aparát, který 

by jim v p¡ípad� pot¡eby obstaral d kazy. Proto si vypomáhaly r znými iracionálními 

postupy, které sice p sobily efektivn�ji, než by se nám dnes mohlo zdát, avšak p¡ece jen 

nezaru�ovaly správné rozhodnutí, a tedy neskýtaly záruku, že se oprávn�ný nárok soudní 

cestou prosadí. St¡edov�ké právo bylo zpo�átku v souladu s nerozvinutou sociální strukturou 

obyvatelstva v podstat� jednotné v tom smyslu, že platilo pro všechny p¡íslušníky daného 

etnika bez rozdílu postavení (s výjimkou panovníka, který stál nad zákony). P¡itom však �asto 

na území jednoho státu vedle sebe platilo více takovýchto jednotných právních ¡ád .  

V p¡edcházejícím odstavci zmín�ný rys st¡edov�kého práva – jeho teritoriální 

rozt¡íšt�nost – ozna�ujeme jako místní partikularismus. Ve více �i mén� výrazn� podob� se 

s ním st¡etáváme v celé Evrop� a v r zn� modifikované podob� p¡ežíval dlouhá staletí.  

Zatímco místní partikularismus sahá svými ko¡eny p¡ed raný st¡edov�k až k oby�ejovým 

normativním ¡ád m p¡edstátní spole�nosti, druhá podoba st¡edov�kého právního 

partikularismu - stavovský partikularismus – se za�ala výrazn�ji projevovat v dob� feudální 

rozdrobenosti a pln� se rozvinula v dob� stavovské monarchie. Vznik stavovského 

partikularismu souvisí s ekonomickou a politickou diferenciací spole�nosti, v níž hrála 

významnou roli privilegia, ud�lovaná panovníky jednotlivc m, skupinám obyvatel nebo 

r zným korporacím (družiník m a dalším osobám z jejich okolí, církevním institucím, 

m�st m, cizinc m).  

V dob� stavovské monarchie tak vyrostl pestrý právní systém, resp. pestrý systém 

relativn� samostatných právních ¡ád . Jeho jednotlivé sou�ásti zpravidla spojujeme do dvou 

velkých oblastí, ozna�ovaných jako cizí práva a práva národní (domácí). Pod spole�né 

ozna�ení cizí práva za¡azujeme ¡ímské právo a kanonické právo. Každý z t�chto právních 
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systém  se ve st¡edov�ké spole�nosti uplatnil odlišným zp sobem. ¢ímské právo jednak 

používalo jako „národní“ právo p vodní obyvatelstvo nov� utvá¡ených ran�st¡edov�kých 

germánských ¡íší a Byzancké ¡íše, jednak – a p¡edevším – v procesu recepce ¡ímského práva 

pronikalo do národních práv. Nahrazovalo jejich primitivní normy kvalitn�jšími a zpravidla 

p sobilo jako unifika�ní �initel, pomáhající p¡ekonávat teritoriální i stavovský právní 

partikularismus. Pronikání ¡ímského práva do národních práv se výrazn� projevilo zejména na 

území N�mecka, naopak jen nepatrn� v Rusku. Specifickou podobu m�lo v Anglii.  

Kanonické právo jako právo ¡ímskokatolické církve m�lo nadnárodní charakter a na 

rozdíl od ¡ímského práva v celém k¡es�anském sv�t� platilo vedle práv národních jako 

samostatná oblast práva (a zárove� p sobilo i na národní práva). Neupravovalo jen vnit¡ní 

pom�ry v církvi, ale také manželské záležitosti. Jeho zprost¡edkovaný vliv je z¡etelný 

zejména v procesních normách. Z uvedeného tedy vyplývá, že unifika�ními nástroji ve 

st¡edov�kém právu v Evrop� hrálo právo kanonické, ale zejména ¡ímské. V�tší pozornost tedy 

up¡eme k právu ¡ímskému. Významný prvorepublikový romanista Jan Vážný, který se mimo 

jiné v�noval vztahu a vlivu ¡ímského práva na moderní ob�anské právo, vyjád¡il následující 

myšlenku: „Vzájemný pom�r ob�anského zákoníku k �ímskému právu bych vyjád�il t�mito 

hlavními schématy: 1. shoda, 2. rozdíl a zvlášt� opak, 3. výhrady a dodatky k �ímským 

princip	m, obecn� p�evzatým, 4. generalizace �ímských speciálních ustanovení, 5. 

unifikace“28. 

Výstižn� ozna�il vliv ¡ímského práva na evropský právní systém. m j. také Valentin 

Urfus: „Trvání a návraty �ímského práva tedy vidím nikoli v kontinuit� �i vracení institucí 

justiniánského práva. V t�chto institucích spat�uji spíše historickou inspiraci sou�asného 

práva, než po�átek souvislého historického vývoje. Jak by ostatn� tento vývoj mohl být 

souvislý, když za�al až zhruba 500 let po justiniánské kodifikaci a nikoli na jejím 

bezprost�edním základ�“29. Tentýž autor ve své jiné práci píše: „�ímské právo není kámen 

mudrc	, který sta�í nalézt. Evropskému právnímu myšlení nelze porozum�t jen �etbou 

antických text	 a obdivem k juristické erudici �ímských právník	. Je t�eba �íst i to, co 

následovalo a bez �eho by �ímské právo nebylo tím, �ím je dnes“30. 

Proto je t¡eba p¡i hledání ko¡en  a východisek evropské právní kultury za�ít od 

historicky doložených pramen .  Již samotný termín soukromé právo (ius privatum) je pojem, 

                                                 
28VÁŽNÝ, J. �ímské právní ideje v ob�anském zákoníku a v osnov�, �asopis pro právní a státní v�du, XVI. 
1933, s. 171 
29URFUS, V. In: KINCL, J. - URFUS, V. �ímské právo. Praha 1990, s. 391 a násl. 
30URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha 1994. 
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který se objevil v jedné z nejznám�jších právních památek starov�ku, v Digestech. Jeden 

z nejvýznamn�jších ¡ímských právník  DomitiusUlpianus v nich definoval rozdíl mezi 

soukromým a ve¡ejným právem tak, že soukromé právo se dotýká ochrany zájm  jednotlivce, 

zatímco ve¡ejné právo sm�¡uje k ¡ímskému státu a jeho �innosti. (D, 1, 1, 1,2)31. Uvedená 

Ulpiánova definice je dodnes �asto citována práv� tak, jako je naopak – zejména právními 

teoretiky - nez¡ídka zpochyb�ována. V�tšinou je jí vytýkáno to, že jde o zjednodušení 

sm�¡ující k vn�jším znak m obou pojm , nikoliv k jejich obsahu. Základní výtkou v �i 

Ulpiánovi obvykle je, že nedefinuje základní rozdíl mezi soukromým a ve¡ejným právem, a to 

princip rovnosti subjekt . 

Skute�ností však z stává, že opravdový obsah pojm  soukromé a ve¡ejné právo vážn� 

¡ešila až doba mnohem pozd�jší. Bylo to období, v n�mž se za�ala vytvá¡et moderní ob�anská 

spole�nost, tj. perioda, pro niž je p¡ízna�ný vznik novodobých právních ¡ád . St¡edov�k a 

tehdejší právní ¡ád spo�íval totiž na zcela jiných principech, než na odlišování práva 

soukromého a ve¡ejného. Tezi o odlišení práva soukromého a ve¡ejného jednozna�n� 

akceptoval tzv. kontinentální právní systém (klasickým zp sobem jej propracovala evropská 

právní v�da v 19. století), zatímco anglosaské právo tuto diferenciaci nezohled�ovalo. Pokud 

tedy budeme zkoumat ko¡eny evropského soukromého práva, respektive evropské právní 

kultury, budeme vždy klást d raz na d�jiny evropské kontinentální právní kultury a 

kontinentální právní v�dy. Její po�átky sice nalézáme již ve st¡edov�ku, kdy vznikala právní 

v�da v obecném slova smyslu, i když její zájem se velmi záhy za�al soust¡e	ovat p¡evážn� na 

majetkoprávní vztahy, tedy na oblast typickou pro soukromé právo. Základy právní v�dy 

v Evrop� m žeme skute�n� chápat p¡edevším jako základy právní v�dy soukromého práva. 

Jinak ¡e�eno: Tato v�da m�la skute�n� evropský ráz, byla naukou nadnárodní a v tomto 

smyslu se stávala i jakousi obecnou teorií práva a práva soukromého zvlášt�. Proto d�jiny 

soukromého práva v Evrop� jsou – jak je možno znovu opakovat – daleko více d�jinami této 

právní v�dy a daleko mén� d�jinami jednotlivých právních úprav. Tato nadnárodní evropská 

právní v�da, která byla sou�asn� právní v�dou v obecném smyslu i v�dou soukromého práva, 

byla skute�nou silou, sjednocující intelektuální sv�t minulých dob a tvo¡ící dodnes 

myšlenkový základ novodobé právní kultury civilizované spole�nosti32. 

                                                 
31„…Publicum ius est, quod ad statumreiRomanaespectat, privatum quodsingulorumutilitatem; sunt autem 
enimquaedampublicaeutilia, quedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibusconsistit  
privatum ius tripertitumest: collectumetenimest ex naturalibuspraeceptis aut gentium aut civilibus…“ 
32 URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha 1994, s. 2. 
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Vývoj právní v�dy na evropském kontinent�, který vycházel ze st¡edov�kých základ  

a sm�¡oval posléze p¡evážn� k soukromoprávním otázkám, nebyl pochopiteln� zcela 

p¡ímo�arý. P¡estože se v jednotlivých historických obdobích ubíral mnoha peripetiemi, 

úskalími i vrcholy, právní v�da se i s p¡ihlédnutím k výše zmín�nému shoduje na jedné 

základní myšlence. Základ novodobé právní v�dy a tudíž i novodobého evropského 

kontinentálního právního systému je nutné jednozna�n� spat¡ovat v obnoveném zájmu o 

¡ímské právo, který m žeme vystopovat již v 11. století a ve stoletích t�sn� navazujících u 

italských st¡edov�kých ¡ímskoprávních škol. Další, i když pon�kud odlišný sm�r evropské 

právní v�dy, pak p¡edstavuje právní humanismus, sm�r typický zejména pro rozvoj právní 

kultury ve Francii ale nap¡íklad i v Nizozemí. K n�mu velmi brzy p¡istupuje další velmi 

podstatný vliv v podob� racionalistického p¡irozeného práva, u n�hož podle obecného mín�ní 

právních historik  m žeme najít n�které sty�né body s francouzským právním humanismem. 

Právn� teoretické postuláty z racionalisticky pojímaného p¡irozeného práva sice do zna�né 

míry ovlivnily zejména evropskou právní v�du soukromého práva, nikdy však zcela 

nep¡erušily její spojení s ¡ímskoprávními prameny. Racionalisticky tradované a využívané 

p¡irozené právo je tak rozhodujícím �initelem, který má vliv na vznik nové legislativní 

tvorby, jejímž hmatatelným výstupem jsou systematicky pojaté odv�tvové zákony. Tyto 

kodifikace, z nichž první vznikly již v 18. století, p¡edstavují základ tzv. moderního, v mnoha 

p¡ípadech dodnes platného práva stát  dnešní Evropy. Tím se ovšem paradoxn� za�aly 

s kone�nou platností rozcházet cesty evropské právní v�dy, která si do 18. století, resp. jeho 

p¡elomu se stoletím následujícím, p¡ece jen udržovala relativní jednotu.  Ješt� jedenkrát však, 

tentokrát v n�meckých pom�rech, jakoby znovu ožívá jednotící síla spole�né právní v�dy. 

Jejím úkolem je p¡eklenout nejen politickou ale i právní rozt¡íšt�nost N�mecka. Práv� tam 

sehrál rozhodující roli právn� teoretický sm�r ozna�ovaný jako n�mecká pandektistika. Práv� 

n�mecká pandektistika se stala zjednodušen� ¡e�eno jakousi obecnou teorií práva a 

p¡edznamenala další vývoj ješt� v jednom ohledu. M žeme ji totiž považovat za jakéhosi 

p¡edch dce právního pozitivizmu, který je ur�ujícím právn� teoretickým sm�rem evropské 

právní kultury 19. století.   

¢ímské právo sehrálo d ležitou roli i v �eském st¡edov�kém právním prost¡edí. V 

souvislosti s pronikáním vlivu ¡ímského práva do práv na �eském území se i zde tradi�n� 

hovo¡í o recepci ¡ímského práva. Je to vžitý terminus technicus, ozna�ující proces, který byl 

více než skute�ným p¡ebíráním práva (tedy recepcí) ovliv�ováním st¡edov�kých a 

novov�kých tv rc  a aplikátor  právních p¡edpis  znalostí ¡ímského práva, zkoumaného a 
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zpracovávaného na st¡edov�kých univerzitách. Rad�ji bychom proto m�li hovo¡it o 

romanizaci �eského st¡edov�kého práva. V �eském právu se romanizace práva neprojevila 

zvláš� výrazn�, p¡estože n�které její výrazné vlivy jsou nep¡ehlédnutelné. Naše zdrženlivé 

hodnocení se opírá o skute�nost, že se vliv ¡ímského práva dlouho prakticky nedotkl 

nejd ležit�jší oblasti �eského práva - zemského práva, které mu v zásad� odolávalo až do 17. 

století.   

V jiných oborech se ovšem situace p¡ece jen vyvinula pon�kud jinak. Kanonické 

právo, zejména jeho procesní p¡edpisy (¡ímsko-kanonický proces), se od po�átku rozvíjelo na 

tradicích ¡ímského práva a klerici byli u nás prvními ši¡iteli znalostí ¡ímského práva. Také do 

m�stského a horního práva proniklo ¡ímské právo velmi výrazn�, jak to dokumentují právní 

památky z t�chto oblastí. V p¡íklonu k ¡ímskému právu se promítly centraliza�ní snahy 

panovníka (už Ius regalemontanorum), zejména od konce 15. století z¡etelné p sobení 

n�meckého práva (v n�meckých státech se ¡ímské právo zpracované st¡edov�kými badateli 

recipovalo v pravém slova smyslu), ale také skute�nost, že psychologii m�stského 

obyvatelstva bylo jasné a pregnantní ¡ímské právo velmi blízké. Romanizaci práva v �eských 

zemích p¡ízniv� ovlivnilo též založení pražské univerzity s právnickou fakultou (1348). V 

husitských válkách sice právnické studium, které se mezitím zcela osamostatnilo, zaniklo a 

právnická fakulta byla znovu obnovena až v 17. století, p¡esto se právnická u�enost zna�n� 

rozší¡ila. Uplatn�ní ¡ímského práva výrazn� p¡isp�lo také z¡ízení apela�ního soudu v roce 

1548. V roce 1562 byly do �eštiny p¡eloženy Justiniánovy Instituce („Justiniána 

ciesa�eustanovenie a nau�enie“), u�ebnice, která vznikla v 6. století v Byzanci jako sou�ást 

slavné kodifikace ¡ímského práva. 

 
Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
e-mail: karel.schelle@schelle.cz 
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Hrozba terorizmu vo svetle vyšetrovacích postupov 

Jana Viktoryová, Dezider Bango 

 
Abstrakt 

Autori rozpracovali problematiku odha�ovania a vyšetrovania terorizmu z h�adiska poznania 

spôsobov páchania a utajovania predmetnej trestnej �innosti. Spôsoby páchania a utajovania 

trestných �inov terorizmu predznamenávajú 	alší postup ich vyšetrovania a dokazovania. Ide 

o typický vyšetrovací postup v po�iato�nej etape dokazovania trestných �inov. 

K�ú�ové slová: terorizmus, podporovanie teroristickej skupiny, spôsoby páchania 

a utajovania trestných �inov, dokazovanie. 

Úvod 

 Odha�ovanie a vyšetrovanie trestnej �innosti terorizmu sa v sú�asnosti zara	uje medzi 

priority celosvetovej bezpe�nostnej politiky1. �innos� orgánov �inných v trestnom konaní je 

v danej oblasti mimoriadne náro�ná a vyžaduje si osobitný prístup. Proces dokazovania je 

zameraný na ochranu pred teroristickými útokmi najmä vo vz�ahu k územiu, územnej 

celistvosti a demokratickému základu štátu, ale dôležitá je tiež ochrana života, zdravia 

ob�anov a ich majetku. Ve�mi náro�né je odha�ova� a dokazova� okolnosti pre naplnenie 

subjektu trestného �inu. Táto skuto�nos� je podmienená najmä tým, že vä�šina páchate�ov 

teroristických útokov je fiktívnych, vystupujúcich alebo konajúcich za ur�itú teroristickú 

organizáciu, ktorá je dokonale štruktúrovaná. Odha�ovanie a dokazovanie preto musí by� 

zamerané nielen na jednotlivca, ale i na 	alších �lenov teroristickej organizácie. Osobitos�ou 

dokazovania trestných �inov terorizmu je dôkaznými prostriedkami zisti� motív konania 

takéhoto nebezpe�ného zoskupenia a v danej súvislosti zamera� pozornos� na zistenie 

spôsobov páchania a utajovania trestnej �innosti terorizmu. Bez dôkladného zdokumentovania 

spôsobu páchania a utajovania nie je možné pri dokazovaní terorizmu správne a zákonne 

vymedzi� okruh okolností, ktoré je nevyhnutné v 	alšom priebehu vyšetrovania dokazova� 

prostredníctvom osobitných postupov2. 

 V súlade s uznávanými našimi i medzinárodnými metodikami a taktickými postupmi 

na odha�ovanie a dokazovanie trestných �inov terorizmu sa využívajú špeciálne 

                                                 
1 VVÚ 155 „Aktuálne problémy vyšetrovania vybraných druhov trestných �inov“, A PZ, 2010 – 2013 – prvá 
etapa výskumu. 
2 JAL�, A. Teoretické a praktické otázky dokazovania v trestnom konaní. Bratislava: Eurounion, 2008, s. 122. 



�

�

 

152 

kriminalistické metódy, dôkazné prostriedky a zais�ovacie procesné úkony, ktoré priniesli 

v dokazovaní tejto trestnej �innosti podstatný zvrat vo vyšetrovaní a ktoré môžu prebieha� aj 

za ú�asti policajtov z iných štátov, ak je trestná �innos� páchaná na území viacerých štátov3. 

Terorizmus – spôsoby páchania a utajovania 

 Na ur�enie spôsobov páchania a utajovania terorizmu je nevyhnutné pozna� 

charakteristiku teroristických aktivít, ktorú vymedzujú nasledovné okolnosti: 

- kriminalita 

Terorizmus zah��a vyhrážky násilným �inom proti jednotlivcovi, skupine, organizácii alebo 

vláde, alebo priamo vykonanie takéhoto �inu. 

- politická zmena 

Prioritným cie�om teroristických �inov je dosiahnutie politickej zmeny vyvolaním strachu vo 

verejnosti a verejných �inite�och. 

- náhodilos� 

Teroristi nekonajú pod�a pravidiel vojny, neuznávajú neutrálne územia a zámerne ubližujú 

civilistom. Ciele a obete sú �asto náhradnými objektmi pre vyjadrenie politického posolstva. 

- plánovanie 

Teroristické akcie sú vopred plánované, miesta a �as útokov sú starostlivo vyberané. 

- požiadavky 

Teroristické �iny sú sprevádzané požiadavkami, aby vláda podnikla ur�ité kroky. 

- skupinovos� 

 Terorista je zvy�ajne �lenom ur�itej skupiny alebo organizácie, ktorá sa prejavuje navonok 

nejakou politickou alebo spolo�ensko-hospodárskou, náboženskou ideológiou. 

- renomé 

Teroristi sa spravidla prihlásia k zodpovednosti za útok, ak je „úspešný“. Teroristi sa usilujú 

o pozornos� verejnosti, médií a o dosiahnutie nimi deklarovanej zmeny. Chcú získa� 

publicitu, preto sa hlásia aj k �inom, ktoré nevykonali, alebo sa k útoku prihlási viac skupín. 

Len výnimo�ne ostávajú teroristické útoky bez odozvy. 

- životnos� 

Teroristi a teroristické skupiny môžu prežíva� obdobia útlmu, �o môže vyvola� dojem, že 

prestali by� hrozbou. O to sú ich následné útoky ni�ivejšie4. 

                                                 
3 JAL�, A. Teoretické a praktické otázky dokazovania v trestnom konaní. Bratislava: Eurounion, 2008, s. 123. 
4 N£MEC, M. Mafia a zlo�inecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, s. 245 – 246. 
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Na základe prejavov terorizmu, teroristických skupín, ich cie�ov je možné 

charakterizova� spôsoby páchania a utajovania terorizmu nasledovne: 

Bombový útok – je naj�astejšie používaným typom teroristickej akcie. Jedná sa o útok 

s použitím výbušných systémov, ktorý umož�uje uskuto�ni� úspešnú akciu, pri�om 

pravdepodobnos� odhalenia páchate�a je malá. Z množstva variantov, v ktorých môže by� 

bombový útok použitý pre naše potreby spomenieme dva: 

- Bombové útoky proti osobám - v tomto prípade sú výbušné zariadenia kladené a iniciované 

na miestach s ve�kou koncentráciou osôb. Pri výbuchu dochádza k usmrteniu alebo zraneniu 

vä�šieho po�tu �udí. Druhou verziou je použitie výbušného systému proti konkrétnej osobe. 

V tomto prípade by sa jednalo o významnú osobnos�, dobre známu na verejnosti, prípadne 

osobnos�, ktorá je obyvate�mi spájaná s nejakou udalos�ou alebo �innos�ou, ktorá pôsobí 

proti ideológii teroristov. 

- Útoky proti významným cie�om. V ur�itých významných oblastiach štátnej a verejnej 

správy by sa jednalo o útoky na objekty, kde by mohlo dôjs� k závažným následkom. 

Držanie rukojemníkov a únosy – držanie rukojemníkov využívajú teroristi k nátlaku 

na vládu pri jednaní alebo k vyvolaniu jednania o špecifických problémoch, �i subjektoch. 

Rukojemníci môžu by� využívaní k zaisteniu ústupovej cesty. Ve�mi �asto sú únosy a držanie 

rukojemníkov využívané pre získanie finan�ných prostriedkov pre financovanie iných 

teroristických operácií. 

Zastrašovanie a hrozby – okrem priameho použitia násilia používajú teroristi vo svojej 

�innosti i vyhrážanie sa použitím násilia, �o býva v niektorých prípadoch rovnako ú�inné ako 

priame násilie. 

Sabotáže a rozvratné operácie – sabotáže a diverzie nemusia by� vždy prezentované 

ako teroristické akcie. 

Vraždy významných osôb – sú ú�innou metódou teroristov. Obe�ami bývajú osoby, 

ktoré majú významné spolo�enské postavenie, reprezentujú politický smer alebo vládnu 

politiku, štátnu moc alebo niektoré odvetvia priemyslu a ekonomiky. 

Na utajovanie páchatelia používajú zmenené mená a priezviská, falošné doklady, 

rôzne prostriedky na utajenie – maskovanie tváre a pod.5 

Pri odha�ovaní terorizmu má ve�ký význam dôsledné vyšetrenie každého �inu, 

konania, ktoré vykazuje niektorý zo znakov terorizmu alebo je jeho existencia 
                                                 
5 VIKTORYOVÁ, J. a kol. Vyšetrovanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2013, s. 584 – 595; BANGO, D., 
VIKTORYOVÁ, J. a kol. Problémy odha�ovania a vyšetrovania terorizmu. Bratislava: Akadémia PZ, 2005, s. 
29 – 31. 
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pravdepodobná. Významnú úlohu tu zohráva aj zostavenie adekvátneho psychologického 

profilu neznámeho páchate�a, ktorý vychádza práve z poznania spôsobu spáchania trestného 

�inu, z poznania správania neznámeho páchate�a, zo znakov jeho osobnosti, zo zisteného 

spôsobu utajovania, z informácii o obetiach, spolupáchate�och a pod.6. 

Z h�adiska spôsobov páchania terorizmu stratégia terorizmu vychádza z regionálnej 

alebo globálnej politickej situácie  a cie�om je túto situáciu zmeni� alebo ovplyvni� smer jej 

vývoja. Skupiny volia teroristickú formu boja najmä preto, lebo v priamej konfrontácii by 

nemali šancu na úspech. Ú�innejšia je preto psychologická reakcia, ktorú útok vyvolá. 

Stup�ovanie strachu, neistoty, vyvedenie z bežného spôsobu života v dôsledku stup�ujúcich 

sa bezpe�nostných opatrení a manipulácia s verejnos�ou môžu postavi� vládu do situácie, že 

bude musie� teroristov bra� ako partnerov na vyjednávanie. Teroristi svoje požiadavky môžu 

stup�ova� až postavia vládu do bezvýchodiskovej situácie. 

Taktika je založená na použití násilných ozbrojených útokov, pri�om okrem hlavného 

cie�a zastrašenia verejnosti a zmeny politického systému môžu by� �iastkovými cie�mi 

rozvrat hospodárstva, odvolanie nepohodlného verejného �inite�a, zníženie prílevu kapitálu �i 

vyvolanie medzinárodného incidentu. 

V súvislosti s uvedenými cie�mi a postupmi teroristov mimoriadny význam pri 

objas�ovaní teroristických útokov zohráva pátranie po teroristoch. Môže sa jedna� bu	 

o pátranie, ktoré nasleduje po konkrétnom teroristickom útoku, resp. po odhalení a zaistení 

konšpira�ného bytu teroristov, alebo o permanentné pátranie po známych �lenoch ur�itej 

teroristickej organizácie7. 

Teroristický �in je plánovaný tak, aby dosiahol maximálny efekt a záujem �o najširšej 

verejnosti, �o sa docieli nasledujúcimi spôsobmi: 

- použitie násilia ako argumentácie, 

- výber cie�ov z h�adiska propagandistického využitia, 

- použitie provokatívnych útokov, 

- maximálna publicita – minimálne riziko, 

- využitie prekvapenia na prekonanie obranných opatrení, 

- hrozba a násilie, 

- ignorovanie nezú�astnených osôb8. 

Podporovanie teroristickej skupiny – spôsoby páchania a utajovania 
                                                 
6 N£MEC, M. Mafia a zlo�inecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, s. 252. 
7 N£MEC, M. Mafia a zlo�inecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, s. 250. 
8 BANGO, D. Terorizmus. In: Forum, ro�. XIV., �. 3, 2007, s. 50 – 51. 
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Pri vyšetrovaní podporovania teroristickej skupiny a trestnej �innosti s ním súvisiacej9 

je potrebné vychádza� z metodiky odha�ovania a vyšetrovania terorizmu. Pokia� boli finan�né 

prostriedky získané trestnou �innos�ou, alebo boli použité na inú trestnú �innos� ako 

terorizmus, tak aj z metodík vyšetrovania týchto jednotlivých druhov trestných �inov. 

Podporou teroristickej skupiny sa rozumie úmyselné konanie spo�ívajúce v poskytnutí 

prostriedkov – peniaze, zbrane, dopravné prostriedky, služieb – právne služby, prepravné 

služby, sú�innosti – ukrývanie �lenov skupiny alebo vo vytváraní iných podmienok na ú�ely: 

- založenia alebo zachovania existencie takejto skupiny, 

- spáchania trestných �inov takou skupinou10. 

Z podh�adu financovania terorizmu a teroristických skupín je možné konštatova�, že 

každá teroristická skupina má jeden alebo viac mechanizmov na svoje financovanie. V praxi 

je ve�mi zložité zis�ova� pôvod finan�ných prostriedkov ur�ených na teroristické ú�ely, 

pretože tieto zdroje môžu pochádza� z rôznych oblastí života. Patria sem predovšetkým 

náboženské, obchodné, politické a v neposlednom rade aj kriminálne zdroje. 

Financovanie terorizmu je možné zabezpe�ova� z: 

- legálnych zdrojov, 

- nelegálnych zdrojov (vrátane výnosov z trestnej �innosti). 

Variabilitu možností zdrojov financovania terorizmu je možné demonštrova� na 

nasledujúcej schéme výnosov: 

Výnosy legálne: 

� Použité v legálnej ekonomike. 

� Zneužité na financovanie teroristických akcií. 

� Zneužité k inej trestnej �innosti. 

Výnosy nezákonné: 

Výnosy primárne (získané trestnou �innos�ou v legálnej alebo kriminálnej ekonomike), 

a) Výnosy z trestnej �innosti v legálnej ekonomike. 

b) Výnosy z trestnej �innosti v kriminálnej ekonomike. 

Výnosy sekundárne (legalizované a kapitalizované výnosy z trestnej �innosti, ktoré sú 

vytvárané v legálnej ekonomike): 

a) Vytvárané organizovaným zlo�inom. 

b) Vytvárané teroristami. 

                                                 
9 �ENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon s komentárom. Žilina: Poradca podnikate�a, spol. s.r.o., 2006, s. 414, 546. 
10 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná �as�. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 270. 



�

�

 

156 

Zdroje podporovania teroristickej skupiny 

Priama podpora z legálnych zdrojov 

Z oblasti legálnych zdrojov sa môže jedna� o finan�nú podporu poskytovanú 

niektorými štátmi (tzv. štátom podporovaný terorizmus), organizáciami, ktoré súhlasia 

s politickými alebo inými cie�mi presadzovanými teroristickými metódami ur�itou 

teroristickou skupinou alebo fyzickou osobou s dostato�nými finan�nými prostriedkami. 

Podpora môže by� pasívna a pohybova� sa iba na úrovni ideologickej spriaznenosti, alebo 

môže by� vykonávaná aktívne, �o znamená napr. poskytovanie finan�ných zdrojov, zbraní, 

výcviku, informácií, dokladov, technických prostriedkov a pod. 

Podpora zo strany sympatizujúcich štátov môže by� pasívna (v oblasti diplomatickej 

alebo ideologickej), alebo sa môže jedna� o podporu aktívnu (štát poskytuje informácie, 

finan�né prostriedky, zbrane, iný materiál), ktorá je vo vä�šine prípadov poskytovaná skryte. 

 Podpora sympatizujúcich firiem môže spo�íva� napr. v priamej finan�nej alebo 

materiálnej podpore - jedná sa o organizácie, ktoré vedome teroristom poskytujú, 

zhromaž	ujú, alebo zabezpe�ujú distribúciu prostriedkov ur�ených na podporu terorizmu, 

teroristických organizácií alebo teroristických útokov. 

 Podpora sympatizujúcich ob�anov sa týka predovšetkým priamej finan�nej výpomoci 

vo forme darov, ale napr. aj v zneužití (vo forme sprenevery) fondov, najmä v oblasti 

neziskového sektora, v ktorom nie je zabezpe�ená dostato�ná vnútorná kontrola. 

 Vlastná legálna produkcia prinášajúca výnos teroristickým skupinám. 
Zneužitie legálnych zdrojov 

Z oblasti legálnych zdrojov, ktoré sú zneužité sa môže jedna� prakticky o všetky 

nezákonné aktivity, ktoré páchate�om prinášajú nezákonný výnos. 

Podpora z nelegálnych zdrojov 

Vo všeobecnosti je možné konštatova�, že nelegálne zdroje sú tvorené jednak 

v legálnej, ale najmä v kriminálnej ekonomike kriminalitou ekonomického charakteru a najmä 

jej �as�ou - organizovanou kriminalitou.11 

Z vlastnej kriminálnej �innosti: 

- v legálnej ekonomike – napr. využívanie podnikania ku kriminálnym aktivitám, 

- v kriminálnej ekonomike – napr. spolupráca teroristických skupín s producentmi 

a distribútormi drog12. 

Z kriminálnej �innosti sympatizantov: 
                                                 
11 N£MEC, M. Mafia a zlo�inecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, s. 93, 103, 118. 
12 N£MEC, M. Mafia a zlo�inecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, s. 162. 
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Tieto zdroje pochádzajú predovšetkým od skupín organizovaného zlo�inu, ktoré majú 

záujem na tom, aby územie, na ktorom operujú nebolo ekonomicky a politicky stabilné 

a štátna moc tak nemala silu proti ich nezákonným obchodom zasahova�. 

Transfery financovania terorizmu 

Transfery prostriedkov slúžiacich na financovanie terorizmu a ukrytie týchto 

prostriedkov môžu by� realizované jednak v prostredí legálneho ekonomického systému, ako 

aj môžu by� k tomuto ú�elu využívané systémy nelegálne. 

V legálnom ekonomickom systéme, k prevodu týchto prostriedkov dochádza takým 

spôsobom, aby nebol zistený ich zdroj a najmä ú�el a cie� transferu. Preto sú tieto finan�né 

operácie, prebiehajúce v legálnej ekonomike, ve�mi podobné legalizácií príjmov z trestnej 

�innosti, alebo sú využívané systémy nelegálne. 

Z h�adiska ukrytia môžu by� prostriedky ur�ené pre teroristické ú�ely tajne uložené 

v pe�ažných ústavoch alebo iných subjektoch legálneho ekonomického systému alebo 

transferované do takých oblastí, kde opatrenia proti financovaniu terorizmu sú na nízkej alebo 

žiadnej úrovni. 

Z uvedených h�adísk je možné transfery rozde�ova� na: 

- uskuto��ované v legálnom systéme: 

- Bankové prevody uskuto�nené prostredníctvom legálnych pe�ažných ústavov – jedná sa 

o prevody prostriedkov, ktoré už boli do banky vložené bez podozrenia, že sa jedná 

o prostriedky nadobudnuté trestnou �innos�ou alebo k trestnej �innosti ur�ené.  

- Utajovaný transfer a ukrytie fondov prostredníctvom legálnych firiem. 

- uskuto��ované v nelegálnom systéme: 

� Prevod pomocou alternatívnych bankových systémov – ide o spolo�nosti, ktoré 

nepodliehajú bankovému doh�adu, nesp��ajú kritériá a podmienky pre �innos� banky. 

Tieto spolo�nosti sa naj�astejšie zaoberajú obchodmi s drahými kovmi a drahokamami, 

poskytovaním zmenárenských služieb, prevádzkovaním cestovných kancelárií, ktorými 

zakrývajú ilegálne aktivity. 

� Utajený fyzický transfer finan�ných prostriedkov cez hranice napr.: 

- pešo, 

- súkromným dopravným prostriedkom, 

- verejným dopravným prostriedkom (kuriérom, m�tvou schránkou)13. 

                                                 
13 PALAREC, J. Vyšetrovanie financovania terorizmu. In: VIKTORYOVÁ, J. a kol.: Vyšetrovanie. Bratislava: 
Akadémia PZ, 2013, s. 596 – 613. 
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Záver 

 Pri vyh�adávaní dôkazov sa orgány �inné v trestnom konaní pohybujú v indíciách, 

ktoré sa v procese a priebehu dokazovania prostredníctvom dôkazných prostriedkov 

a procesných úkonov a opatrení stávajú dôkazmi14. Neur�itos� v dokazovaní neraz prerastá až 

do stavu dôkaznej núdze, ktorý je možné najmä pri tak závažných trestných �inoch ako je 

terorizmus a financovanie terorizmu prekona� aj za pomoci ur�enia spôsobov páchania 

a utajovania tejto trestnej �innosti. 
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Functional component of the institutes of judicial power in 
Ukraine as a variety of the state power 

Tertychna Eleonora Vitaliyivna 
 

Numerous researches of judicial power problematic issues in science have prevented 

from forming a unified and coordinated position regarding theoretical understanding of 

judicial power functions as a variety of the state power till present. Functional trends are 

usually considered in details in scientific literature. In particular, I.L. Petrukhin [1, p. 81] 

suggests referring protection of citizens’ rights, control over adherence to them while 

investigating crimes and carrying out operational investigations, establishment of the most 

significant legal facts, etc., to the purpose of judicial power. At the same time Yu.M. 

Hroshevyy and I.Ye. Marochkin point out that legal conflicts settlement and judicial control 

are the main purpose of judicial power as a distinctive governmental department [2, p. 6]. 

We herewith agree with the opinion of Yu.M. Hroshevyy and I.Ye. Marochkin 

concerning inadmissibility of identification of the notion of judicial power and justice since 

the latter does not comprise the essence of judicial power. However, on the other hand, such a 

standpoint has not been universally recognized, in particular, Ye.I. Kozlov and O.Ye. Kutafin 

[3, �. 441] determine the essence of judicial power exclusively as the administration of justice.  

In our opinion, justice as a certain law-enforcement judicial process of appropriate 

cases consideration and settlement in the established order (public or private and legal 

disputes), on the basis of considered judicial power activities, constitutes one of the main 

essential functions of judges, the specificity of which is manifested in the monopoly of 

judicial power on implementation of such justice.     

Justice implementation differs from other branches of social life with a peculiar object 

of the state influence, which includes an internally-single system of social relations of 

particular value for a state and society.  The latter is stipulated, on the one hand, by special 

purposes before judicial activity in the field of a citizen protection and implementation of 

his/her legal rights and interests and, on the other hand, the specificity of the method of the 

activity, which is carried out in a particular procedural form and is the most complex, 

branched and specifically regulated of all jurisdictional procedures. Practical unlimitedness of 

enforceable influence of judicial bodies on law infringers (even including the use of capital 

punishment), possibility of detrimental influence on implementation of personal, property, 
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labour and other rights of citizens, ensuring of enforceable fulfillment of their obligations 

show the importance and special nature of social relations in the field of justice.    

We cannot but mention the fact that justice implementation is conditioned by striving 

of a state for protection of the established legal order from encroachment, ensure the 

establishment of social justice by means of infringements prevention and punishment for the 

already committed infringements. This is the field where a state has the possibility to 

determine a system of particularly important social values, which are to be protected, and find 

them in the norms of different branches of substantive law as the objects of potential 

infringements (life, health, honour, person’s dignity, civil and political rights, property, 

constitutional order stableness, etc.). 

Therefore, summarizing the results of research of justice as the main function of 

judicial power, we can determine justice as a variety of state activity directed at consideration 

and settlement of different social conflicts connected with actual and anticipated 

infringements of the norms of law.  

Considering the phenomenon of justice as an element of the system of functional 

division of the state power, we can differentiate between the following peculiarities of the 

phenomenon:  

1) implementation by special state bodies – courts and on behalf of a state; 

2) justice is implemented through court considerations of civil, criminal and other 

cases; 

3) justice is implemented in a legally established order; 

4) justice is a special procedural way of social conflicts settlement; 

5) justice is implemented on the basis of special principles (justice principles). 

Identification of judicial power with solely judicial system according to the subjective 

approach as well as identification of judicial power with justice, which increasingly reflects 

judicial power organization statics leaving beyond its borders judicial field implementation 

process in appropriate social relations, is inadmissible, too.    

Altogether, we cannot completely agree to the opposite standpoint, namely, 

identification of judicial power with certain practical activity. However, in science it is 

possible to single out an “activity” approach within the meaning of judicial power with V.D. 

Bryntsev, V.P. Bozhyev, P.M. Filippov, V.Ye. Chirkin as the supporters of the approach, etc. 

In particular, according to V.D. Bryntsev, judicial power represents legal activity of all 

branches of judicial system [4, p. 25-36]. 
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Therefore, on the basis of conducted analysis, we can define judicial function as the 

main activities of each judicial body and judicial bodies system in whole. Apart from the main 

functions of judicial power, i.e. justice and judicial control, study of the issue of judicial 

function from scientific sources allows us to point out the following functions of judicial 

power: 

1. Judicial protection of rights and freedoms of physical and legal entities.  

2. Interpretation function.  

3. Law-enforcement function.  

4. Control (supervision) over legitimacy and soundness of procedural enforcement 

measures application.  

5. Official facts certification of legal value (recognition of a deceased person, missing 

person, establishment of the availability of family and actual marital relations). 

6. Limitation of constitutional and other branch of citizens’ legal personality. 
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Európsky rozmer obrannej spolupráce krajín V4 
Peter Spilý 

 
Abstrakt 

Pooling and sharing is a rational reaction of the EU to the defence austerity caused by the 

economic crisis. It provides the ability to maintain and develop defence capabilities 

corresponding to the security threats of the contemporary world. Smaller EU countries are 

forced to find effective forms of international co-operation. Visegrád Group (V4), initially 

focusing on European and transatlantic integration, appears very appropriate framework for 

building advanced defence capabilities. V4 is gradually shifting from partial co-operation 

(education, training, maintenance of equipment), to higher forms of co-operation such as the 

building of permanent structures on the basis of V4 EU battle group. 

K�ú�ové slová: Pooling&Sharing, Visegrád Group, regional co-operation, EU battlegroup. 

ÚVOD 

Dnešný meniaci sa svet vyžaduje od Európy aby sa významnejšie podie�ala na 

zais�ovaní medzinárodného mieru a bezpe�nosti. Európska únia (EÚ) prispieva k 

medzinárodnému krízovému riadeniu prostredníctvom svojej Spolo�nej bezpe�nostnej a 

obrannej politiky (SBOP). Európa by mala ma� k dispozícii spôsobilosti, ktoré budú 

vyhovova� budúcim potrebám. Sú�asné finan�né obmedzenia zárove� vedú k naliehavejšej 

potrebe úzkej spolupráce európskych štátov pri rozvoji vojenských spôsobilostí (Európska 

rada, 2013). Tieto skuto�nosti našli svoj odraz v obrannej spolupráci ozna�ovanej ako Pooling 

& Sharing (P&S). Celkom 21 štátov z 28 �lenských krajín EÚ sú sú�asne �lenovia 

Severoatlantickej aliancie (NATO). NATO �elí obdobným problémom vyvolaných redukciou 

obranných rozpo�tov. Aj ke	 je Aliancia ako celok „dotovaná“ vojenskými spôsobilos�ami 

USA, pretrváva ve�ká nerovnováha vo vy�le�ovaní dostato�ných zdrojov na obranu. 

Finan�ná „podvyživenos�“ má korene prevažne v Európe. Snahy o vyššiu efektivitu 

využívania obmedzených zdrojov viedli k prijatiu koncepcie Smart Defence. Jej základná idea 

je v podstate totožná s konceptom P&S. Diferencie je možné identifikova� v rozsahu, 

zameraní a mechanizmoch realizácie. 

Vyšehradská štvorka sa snaží spolo�ne prispie� k budovaniu európskej bezpe�nostnej 

architektúry. Pri h�adaní efektívnych prístupov zákonite využívajú výhody, ktoré poskytuje 

regionálna úrove� spolupráce. Táto je podporovaná uznávaním rovnakých hodnôt, spolo�nou 

históriou, kultúrou a geografickým postavením. 
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1 EURÓPSKA OBRANNÁ SPOLUPRÁCA 

1.1 Dôvody a princípy obrannej spolupráce EÚ 

Iniciatíva P&S, t. j. združovanie a zdie�anie, predstavuje spôsob akým sa EÚ snaží 

rieši� problémy spojené so zais�ovaním dostato�ných obranných spôsobilostí, ktoré sú 

vyvolané pretrvávajúcou redukciou výdavkov na obranu u vä�šiny �lenských krajín EÚ. Idea 

združovania a zdie�ania rezonuje v prostredí EÚ už od roku 2003. Bezpe�nostná stratégia EÚ 

v tomto smere uvádza: „Systematic use of pooled and shared assets would reduce 

duplications, overheads and, in the medium-term, increase capabilities.“ (ESS, 2003, s. 12). 

V prípade Európskej bezpe�nostnej stratégie, ktorá bola vydaná ešte v �asoch ekonomického 

rastu a pozitívnych hospodárskych výsledkov, išlo predovšetkým o podporu efektivity 

budovania obranných spôsobilostí. S vypuknutím celosvetovej ekonomickej krízy sa 

združovanie a zdie�anie obranných zdrojov a spôsobilostí stalo ešte naliehavejším. 

Združovanie (pooling) je založené na princípe, ke	 spôsobilosti jednej krajiny sú 

poskytnuté iným krajinám. Medzinárodná organizácia, v tomto prípade EÚ, organizuje 

združovanie týchto príspevkov a koordinuje ich používanie. Príkladom môže by� Európske 

velite�stvo vzdušnej prepravy (European Air Transport Command) založené 1. septembra 

2010 v holandskom Eindhovene, ktorého hlavným poslaním je efektívne riadenie 

nedostatkových prostriedkov vzdušnej prepravy. Participujúcimi krajinami sú Holandsko, 

Belgicko, Francúzsko, Nemecko a od roku 2012 aj Luxembursko. Združovanie môže 

spo�íva� vo vývoji, obstarávaní alebo použití zdie�aných prostriedkov v reálnych operáciách. 

Toto umožní jednotlivým krajinám bu	 generova� vä�ší po�et jednotiek alebo spolo�ne 

budova� spôsobilosti, ktorých zaistenie nie je v silách jedného štátu (Mölling, 2012). 

Pri zdie�aní (sharing) jedna alebo viac krajín poskytuje svoje spôsobilosti alebo výzbroj 

(napríklad vzdušnú prepravu) pre iné krajiny, prípadne plní úlohy v prospech iných krajín. Ak 

sa toto deje na permanentnej báze, môžu ostatní partneri vynecha� dotknuté spôsobilosti zo 

svojho portfólia a tým ušetri� finan�né prostriedky. Príklad takejto spolupráce je možné 

identifikova� v prostredí NATO, kedy �lenské štáty Aliancie zais�ujú stráženie vzdušného 

priestoru Estónska, Lotyšska a Litvy, ktoré nedisponujú bojovými lietadlami (Baltic Air 

Policing) (Mölling, 2012). 

Významným po�inom, ktorý špecifikoval princípy obrannej spolupráce a ktorý 

podporil úsilie o systematický prístup k združovaniu a zdie�aniu, bolo prijatie dokumentu 

Code of Conduct on Pooling & Sharing. Kódex vypracoval Riadiaci výbor (Steering Board) 

Európskej obrannej agentúry (EDA) a bol prijatý ministrami obrán na zasadnutí riadiaceho 
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výboru EDA 19. novembra 2012. Kódex stanovuje nasledovné hlavné piliere spolo�ného 

úsilia (Code, 2012): 

•  Systematicky zvažova� kooperáciu od za�iatku národného plánovania obrany 

�lenskými štátmi. 

•  Zvažova� P&S na celý životný cyklus spôsobilostí, vrátane spolupráce v oblasti 

výskumu a vývoja. 

•  Podporova� rozšírenie národných programov na iné �lenské štáty. 

•  Zdie�a� príležitosti na vytvorenie projektov P&S. 

•  Zvažova� spolo�né využívanie existujúcich spôsobilostí �lenskými štátmi za ú�elom 

optimalizácie dostupných zdrojov a zlepšenia celkovej efektívnosti. 

19. novembra 2012 zasadala v Bruseli Rada pre zahrani�né veci (Foreign Affairs Council). 

Rada, okrem iného, sa vyjadrila k stavu realizácie projektov odsúhlasených na neformálnom 

stretnutí ministrov obrán v belgickom Gente v septembri 2010. Gentská koncepcia, ktorá 

rozvíja ideu stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti vojenských spôsobilostí zakotvenej v 

Lisabonskej zmluve, stanovuje hlavné zameranie iniciatívy P&S. Rada bola povzbudená 

konkrétnymi pokrokmi dosiahnutými v oblastiach (Council, 2012, s.2): 

•  dopl�ovania paliva za letu, 

•  vrtu�níkového výcviku, 

•  výcviku v oblasti boja proti nástražným výbušným prostriedkom (C-IED), 

•  po�ných nemocníc, 

•  námorného sledovania, 

•  satelitnej komunikácie, 

•  dopravného letectva. 

V iných oblastiach (výcvik pilotov, námorný výcvik, inteligentná munícia, kybernetická 

obrana, �istenie ciest od výbušných prostriedkov) konštatovala Rada pozitívny rozvoj 

a nabádala krajiny na aktívnu participáciu. 

1.2 Aktuálne kroky v obrannej spolupráci EÚ 

K�ú�ovou udalos�ou roku 2013, týkajúcej sa obrannej spolupráce, bude zasadnutie 

Európskej rady, ktoré je naplánované na 19. – 20. decembra. Na programe rokovania je, 

okrem iného, aj SBOP. Európska rada sa tematicky zaoberá SBOP po prvý krát od prijatia 

Lisabonskej zmluvy144. 

                                                 
144 Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti 1. decembra 2009. 
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V poslednom kvartáli 2013 sa uskuto�nil rad aktivít, ktorých výsledky vytvárajú 

predpoklady na úspešné decembrové rokovanie Európskej rady. Príklady niektorých z nich sú 

uvedené na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Aktivity EÚ v oblasti SBOP 

 

Potreba riešenia otázok SBOP sa prejavila už na zasadnutí Európskej rady v decembri 

2012, kedy rada žiadala aby sa zvýšilo úsilie na dosiahnutie pokroku v troch oblastiach: 

opera�ná ú�innos�, obranné spôsobilosti a silnejší európsky obranný priemysel. Výsledky 

majú by� posúdené práve na plánovanom zasadnutí Európskej rady v decembri tohto roku. 

Stanovená úloha spadá do portfólia vysokej predstavite�ky Únie pre zahrani�né veci a 

bezpe�nostnú politiku C. Ashtonovej, ktorá vedie SBOP. Na základe rozsiahlych diskusií 

vysoká predstavite�ka predložila v októbri 2013 závere�nú správu, ktorá obsahuje rad 

návrhov a odporú�aní v požadovaných oblastiach. V dokumente sa uvádza, že napriek 

vážnym výzvam akými sú dlhodobé bezpe�nostné hrozby, nedostatok niektorých obranných 

spôsobilostí, ekonomická kríza s dopadom na obranné rozpo�ty ako aj presmerovania 

zamerania USA na Azijsko-Pacifický región, EÚ stále nemá prijatú dlhodobú víziu 

budúcnosti svojej SBOP. Správa v tomto smere navrhuje opatrenia, ktoré sú �lenené do troch 

blokov (Final Report, 2013): 

1. Zvýšenie efektívnosti, vidite�nosti a vplyvu SBOP. V tomto bloku si zasluhuje 

pozornos� snaha o zaistenie obranných spôsobilostí, ktoré môžu by� v�as 

a efektívne nasadené v rámci celého spektra operácií krízového manažmentu. 

Koncept rýchlej reakcie je postavený na bojových skupinách EÚ, ktoré sú jej 
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hlavným vojenským nástrojom. Bojové skupiny sú zárove� oblas�ou, v ktorej 

krajiny V4 vyvíjajú reálnu adresnú spoluprácu. 

2. Zlepšenie vývoja obranných spôsobilostí. V tomto bloku sa prejaví efekt iniciatívy 

P&S po�as vývoja, opera�ného použitia a udržiavania spolo�ných spôsobilostí. 

3. Posilnenie európskeho obranného priemyslu. Vzh�adom na dopady ekonomickej 

krízy, tento blok sa javí obzvláš� citlivým. Na jednej strane je obranný priemysel 

významným prvkom zais�ujúcim zamestnanos� a požadovaný HDP, na druhej 

strane žiadna krajina nie je schopná samostatne realizova� rozhodujúce európske 

obranné projekty. Dokument odporú�a budova� silnú, zdravú a globálne 

konkurencieschopnú Európsku obrannú a technologickú priemyselnú základ�u 

(European Defence and Technology Industrial Base). V rámci tohto úsilia využíva� 

synergiu civilného a vojenského výskumu a vývoja. Naliehavos� tohto bloku sa 

prejavila aj po�as rokovaní na konferencii EDA venovanej otázkam kritických 

obranných technológií v decembri 2013. 

V novembri 2013 sa uskuto�nilo zasadnutie Rady pre zahrani�né veci, kde ministri 

zahrani�ných vecí diskutovali národné stanoviská týkajúce sa SBOP k pripravovanému 

rokovaniu Európskej rady. V rámci zasadnutia rady sa realizovalo aj pracovné rokovanie 

ministrov obrán. Ministri podporili vä�šiu konvergenciu procesov obranného plánovania 

�lenských krajín EÚ. V rámci tretieho bloku (obranný priemysel) sa ministri zaoberali 

spôsobilos�ami rýchlej reakcie EÚ a bojovými skupinami. 

Významným stimulom v oblasti vedy a vývoja obranných spôsobilostí bola výro�ná 

konferencia, ktorú organizovala EDA v decembri 2013 (Research & Technology Conference 

2013: Critical Defence Technologies – Exploring Innovation Together). Konferencia bola 

zameraná na kritické obranné technológie. Poskytla príležitos� na posúdenie európskych 

obranných technológií a priemyselnej základne a na identifikáciu nedostatkov, ktoré majú 

negatívny dopad na zaistenie obranných systémov. Po�as plenárneho zasadnutia konferencie 

sa pozornos� sústredila na problémy, s ktorými zápasí obranný priemysel. Diskutovanými 

otázkami boli najmä konkuren�né problémy, stabilita projektov na výskum a vývoj ako aj 

finan�né obmedzenia. Druhý de� konferencie boli navrhnuté na diskusiu prioritné oblasti, 

v ktorých o�akáva EDA inovatívne riešenia: 

- materiály a nanotechnológie, 

- energia, 
- systémy bez �udskej obsluhy a senzorové siete. 
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EÚ si je vedomá svojich pozitív (prístup k civilným spôsobilostiam) ako aj vážnych 

negatív. Tými sú najmä technologické nedostatky, chýbajúce obranné spôsobilosti, 

nedostato�ná finan�ná dotácia obranných rozpo�tov ako aj problémy s generovaním 

efektívnych vojenských síl pre konkrétne vojenské operácie a misie. Všetky udalosti 

v poslednom štvr�roku 2013 boli zamerané na h�adanie východísk z tejto situácie. Krajiny 

V4, ktoré sú �lenskými štátmi EÚ aj NATO, sa aktívne zapájajú do tohto úsilia. 

2 VYŠEHRADSKÝ RÁMEC EURÓPSKEJ OBRANNEJ SPOLUPRÁCE 

2.1 Regionálne zoskupenie krajín Vyšehradskej štvorky 

„Vyšehradská štvorka (V4) je dynamickým regionálnym zoskupením �lenských krajín 

EÚ, ktoré vytvára priestor pre posil�ovanie koordina�ného a konzulta�ného mechanizmu 

s cie�om nachádza� spolo�né pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahrani�nej a 

európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce“ (Vyšehradská 

štvorka, 2013). Jednou z pôvodných priorít zoskupenia V4 bolo využitie synergického efektu 

v úsilí o integráciu jednotlivých krajín do euroatlantických štruktúr. V zakladajúcej deklarácií 

o spolupráci sa uvádza, že �lenské štáty zladia svoje úsilie slúžiace na vytvorenie spolupráce 

a pevných väzieb s európskymi inštitúciami a budú uskuto��ova� konzultácie o otázkach 

týkajúcich sa ich bezpe�nosti (Deklarácia o spolupráci, 1991). 

Po roku 2004, kedy sa všetky krajiny V4 stali �lenmi EÚ a Slovenská republika aj 

�lenským štátom NATO145, sa zameranie �innosti V4 adaptovalo na nové skuto�nosti. 

Spolupráca V4 sa rozšírila na nasledovné oblasti (Guidelines of V4 cooperation, 2004): 

•  kultúra, 

•  vzdelávanie, cezhrani�né výmeny mládeže a podpora vedy, 

•  podpora civilného sektora v krajinách V4 a kontinuita programov podporovaných 

Vyšehradským fondom, 

•  cezhrani�ná spolupráca, 

•  infraštruktúra, 

•  životné prostredie, 

•  boj proti terorizmu, organizovanému zlo�inu a nelegálnej migrácii, 

•  schengenská spolupráca, 

•  krízový manažment, 

•  výmena informácií v oblasti pracovnej a sociálnej politiky, 

                                                 
145 �esko, Ma	arsko a Po�sko sa stali �lenmi NATO už v roku 1999. 
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•  výmena skúseností v oblasti zahrani�nej politiky, 

•  obrana a zbrojenie. 

Z uvedeného zoznamu je zrejmé, že otázky obrany a zbrojenia sa stali významnou 

agendou, ktorá si vyžaduje spolo�nú koordináciu a otvorené konzultácie, ktoré by podporili 

zavádzanie efektívnych spôsobov zais�ovania bezpe�nosti krajín V4. 

2.2 Obranná spolupráca krajín V4 

Dôvody na obrannú spoluprácu zoskupenia V4 sú zrejmé – neschopnos� samostatných 

�lenských krajín dôsledne nap��a� požiadavky, ktoré vyžaduje realizácia SBOP EÚ. 

Z h�adiska Slovenskej republiky je možné identifikova� ako hlavný problém nedostato�ný a 

stále sa znižujúci objem finan�ných prostriedkov smerujúcim do oblasti obrany. Táto 

skuto�nos� má následne vplyv na redukciu ozbrojených síl, odkladanie modernizácie 

rozhodujúcich druhov výzbroje ako aj na budovanie efektívnych vojenských štruktúr, ktoré by 

reagovali na požiadavky vyplývajúce z charakteru sú�asných bezpe�nostných hrozieb 

a výziev. Je nutné podotknú�, že s obdobnými problémami zápasí vä�šina �lenských krajín 

EÚ, zvyšné krajiny V4 nevynímajúc. 

Regionálnu spoluprácu vo formáte V4 podporujú geografická spojitos�, spolo�ná 

história a príbuzná kultúra. V minulosti krajiny vojensky V4 kooperovali v organizácii 

Varšavskej zmluvy. Pozostatkami tejto spolupráce sú podobná vojenská technika a poznanie 

strategického zmýš�ania jednotlivých krajín. 

V sú�asnosti je „vlajkovou lo	ou“ vojenskej spolupráce spolo�ný záväzok na 

vytvorenie bojovej skupiny V4. V marci 2013 premiéri krajín schválili zámer vybudova� 

spolo�nú bojovú skupinu rýchlej reakcie, ktorá by bola k dispozícii EÚ v prvom polroku 

2016. Tento krok nielen reaguje na potrebu generovania síl do zoznamu bojových skupín EÚ 

na jednotlivé roky, ale je aj významným momentom, ktorý má potenciál dlhodobo kreova� 

obranné spôsobilosti jednotlivých štátov V4 a podstatne preh�bi� obrannú spoluprácu 

v regióne. 

Problematikou obrannej spolupráce V4 v �ase ekonomickej krízy sa systematicky 

zaoberá Central European Policy Institute (CEPI)146, ktorý v novembri 2013 uverejnil správu 

o vyšehradskej obrannej spolupráci DAV4 II Expert Group Report on Visegrad Defence 

Collaboration. Zo správy vyplýva pre rozhodovacie sféru nieko�ko podnetných myšlienok 

(DAV4 II Report, 2013, s. 3): 
                                                 
146 CEPI je regionálny výskumný tím (think-tank), založený Slovenskou atlantickou komisiou v Bratislave 
v roku 2012. Jeho cie�om je napomôc� politikom a tvorcom verejnej mienky v strednej Európe pri tvorbe 
spolo�ných reakcií na sú�asné bezpe�nostné hrozby a pri ich diskusiách v rámci EÚ a NATO. 
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1. Využi� pripravovanú bojovú skupinu V4 na permanentnú integráciu jej štruktúr 

a spôsobilostí za ú�elom skvalitnenia výcvikových možností, dosiahnutia vyššieho 

stup�a interoperability a na podporu koordinovaného prístupu rozvoja spôsobilostí. 

2. Pozdvihnú� reputáciu zoskupenia V4 tým, že štvorka bude schopná ponúknu� 

príspevky do rotácie bojových skupín EÚ a do síl reakcie NATO (NATO Response 

Force, NRF) na pravidelnom základe. 

3. Bojová skupina V4 sa môže sta� hnacím motorom obrannej transformácie po 

skon�ení operácie ISAF v Afganistane, �o je plánované na koniec roku 2014. 

4. Permanentné udržiavanie síl vytvorí vä�ší tlak na zamedzenie znižovania 

obranných výdavkov a na udržiavanie k�ú�ových vojenských spôsobilostí. 

5. Nevyhnutným krokom bude harmonizácia budovania spôsobilostí a dodávok 

výzbroje. Pre tento ú�el, na zvýšenie porozumenia, recipro�ne sa zú�ast�ova� 

konzultácií ostatných krajín V4 s NATO ako aj vysiela� odborníkov na obranné 

plánovanie na ministerstvá obrany príslušných krajín. 

Uvedené návrhy predstavujú len �as� možností a aktivít. Efektívnym riešením je aj 

návrh V4 na pred�ženia pohotovostného režimu bojovej skupiny zo sú�asného pol roka na 

jeden rok, �o by napomohlo zosúladi� termíny pri rotácií bojových skupín EÚ a NRF NATO. 

Proces P&S umož�uje ur�itú špecializáciu ozbrojených síl za ú�elom dosiahnutia 

požadovanej kvality vojenských príspevkov. V  bojovej skupine V4 sa tento trend prejavil 

v zameraní sa ma	arských síl na ženijné spôsobilosti, slovenských na ochranu proti zbraniam 

hromadného ni�enia a �eskej strany na logistiku. Po�sko sa stane vedúcou krajinou (leading 

nation) so zameraním na velenie a riadenie, komunika�né a informa�né systémy a po�as 

budovania skupiny na plánovanie, výcvik a certifikáciu deklarovaných síl (DAV4 II Report, 

2013, s. 6). Štruktúra bojovej skupiny V4, v sile približne 2500 osôb, je znázornená na 

obrázku 2. 
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Obr. 2 Orienta�ná štruktúra bojovej skupiny V4 EÚ 

Zdroj: Podkladový materiál MO SR na rokovanie Vojenského štábu EÚ v novembri 2013 

 

Slovenská republika poskytne, okrem roty radia�nej, chemickej a biologickej ochrany 

(RCHBO), aj mechanizované jednotky, tímy na odstra�ovanie nevybuchnutých výbušných 

prostriedkov (EOD), policajné sily a iné. 

Bojová skupina V4 predstavuje síce hlavnú, nie však jedinú, formu regionálnej 

vojenskej spolupráce V4. Intenzívne sa rozvíja kooperácia krajín V4 v oblasti kybernetickej 

bezpe�nosti ako aj rôzne formy bilaterálnej spolupráce. Príkladom môže by� uzavretie 

dohody o rozvoji spolupráce v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a �eskou 

republikou v septembri 2013. Podpísaná rámcová dohoda umožní rozvoj spolupráce vo sfére 

obranného plánovania, vojenského vzdelávania, vyzbrojovania, logistiky, vojenského 

zdravotníctva, vojenských operácií a cvi�ení (�-S obranná dohoda, 2013). 

ZÁVER 

Iniciatíva P&S je racionálnou reakciou EÚ na nedostato�né obranné zdroje (Defence 

Austerity) vyvolané ekonomickou krízou. Združovanie a zdie�anie poskytuje možnos� udrža� 

a rozvíja� obranné spôsobilosti odpovedajúce bezpe�nostným hrozbám sú�asného sveta. 
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Ve�ká finan�ná náro�nos� núti menšie štáty h�ada� efektívne formy medzinárodnej 

kooperácie. Zoskupenie krajín V4, pôvodne zamerané na európsku a transatlantickú 

integráciu, sa javí ako ve�mi vhodný rámec pre budovanie vyspelých obranných spôsobilostí. 

Krajiny V4 postupne prechádzajú od parciálnych krokov spolupráce (vzdelávanie, výcvik, 

opravy výzbroje a iné), k vyšším formám kooperácie akou je budovanie permanentných 

spolo�ných štruktúr na základe bojovej skupiny V4. 
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Independence, dependence and interdependence of countries in 
international trade 

Larisa Anatolivna Yankovska 
Ruslan Mikolajovich Skrynkovsky 

Zhanna Vitalivna Semchuk 
 

Currently there is no country that could form an effective and efficient economy 

without participation in international trade. International trade is the sphere of international 

monetary relations that is a combination of foreign trade of all countries in the world 

connected via the international division of labour. The capacity of international trade is 

characterized through a dynamic export performance, import of goods and services and their 

reference to GDP (defines the openness of the economy) [1, p. 618]. International trade 

involves the use of different currencies and is governed through tariffs, quotas and exchange 

controls. 

Taking into consideration the opinion of Irina Nosachenko [2, pp. 41 - 42], trade 

policy of various countries and the structure of international trade is revealed thanks to the 

concept of independence, interdependence and dependence of international trade which is 

given below . 

1. In the case of independence the state is not dependent on imported goods, services or 

technologies of other countries. Nowadays there is no state of complete economic 

independence. There is always a little participation in the world trade - minimized access to 

goods and services produced in other countries. For example, Albania was almost completely 

isolated from the end of the Second World War till 1985 (the year of death of the dictator 

Hodzhi E.H.). The consequence of its independence was the complete absence of those goods 

which the state could not produce itself. 

At the same time, today there is no country thatwould step towardscomplete 

independencebut most of them are trying to form its own structure of international trade in 

order to be less dependent on foreign control of supply and demand. 

2. Interdependence of states involves their dependence on the development of trade relations 

based on mutual needs. 

3. Developing states are usually dependent. Thus, developing countries are much more 

dependent on industrialized countries than the last are dependent on them. These countries 

differ in their development, model ofproduction and distribution of wealth. For example, the 

intelligence agency "Bloomberg" compared the sum of exports and imports of both countries: 
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ratio for the U.S. in 2012 was 3.82 trillion USD (about ¼ of GDP, according to the indications 

of 2011), for China – 3.87trillion USD(more than half of GDP). According to the site 

korrespondent.net, in 2012 Ukraine increased imports from China up to ¼. It imports a huge 

range of products - from accessories to shoes and clothing. This indicates that China's policy 

much stronger affects the economy of Ukraine, rather than vice versa. 

In developing countries the main course of foreign economic policy is to overcome the 

dependence on other countries through a high rate ofaccumulation, use of modern 

technologies, high productivity, etc. 

Nowadays, the foreign economic relations of Ukraine are carried out under difficult 

conditions, which are caused by external and internal factors. Ukraine is in a position of 

complete dependence on other countries. This is connected with the fact that the structure of 

export in Ukraine is inefficient because in import there are goods that our state 

couldproducein sufficient quantity. 
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Všeobecne prospešné služby agentúry: 

� Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a organizáciami 
/poskytovanie služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania  a 
rozvoja na medzinárodnej úrovni/.  

� Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru /podpora zvýšenia 
konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, ako aj 
pracovnej sily vo východoeurópskom priestore/.  

� Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru prostredníctvom 
organizovania stáží a praxe v organizáciách európskeho priestoru.  

� Podpora študijných stáží a mobility študentov z východoeurópskeho priestoru za ú�elom 
zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých regiónov.  

� Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za ú�elom poznávania 
multikulturálnych odlišností.  

� Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 
/poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre vybrané skupiny 
obyvate�stva prostredníctvom programov v oblasti �udských zdrojov, zdravotníctva a 
iných/. 

� Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti /prostredníctvom poradenských, 
konzulta�ných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia 
zamestnanos� , ako aj služieb orientovaných na spolo�enský rozvoj a spoluprácu medzi 
regiónmi Európskej únie/.  

� Ochrana zdravia obyvate�stva, tvorba a ochrana životného prostredia.  

� Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.  

� Ochrana �udských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.  

� Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia školení, seminárov, kurzov, 
konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania, ako aj 
zvyšovanie fyzického zdravia obyvate�stva/.  

� Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími inštitúciami.  

� Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, popularizácia 
vedy na verejnosti.  

� Vydavate�ská �innos�.  

� Využitie obnovite�ných zdrojov energie /služby v oblasti využívania obnovite�ných 
zdrojov energie, propagácia týchto zdrojov, ako aj možnosti financovania aktivít/. 

� Trvalo udržate�ný rozvoj vidieckych oblastí /prostredníctvom služieb pre vidiecke oblasti, 
samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného ruchu v spolupráci s 
malými a strednými podnikate�mi/.  

� Podpora regionálneho marketingu a reklamy.  

� Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spolo�enského, pracovného a 
rodinného života.  

� Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej oblasti v 
úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami. 
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Penzión TERMÁL sa nachádza v katastri obce Podhájska, ktorá sa dostáva do povedomia 
našich a zahrani�ných turistov v	aka geotermálnemu prame�u silne mineralizovanej vody v 
h�bke 1900 m ( voda má pri ústí teplotu 80° C a výdatnos� 50 litrov za sekundu ), okolo 
ktorého sa na 12 ha rozprestiera areál termálneho kúpaliska. Voda z geotermálneho prame�a 
má blahodárne ú�inky na celý organizmus. Podrobné štúdie preukázali, že má hlbšie a 
trvalejšie regenera�né efekty ako voda z M�tveho mora. Ú�inky 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 �as� Belek 

Slovenská republika 
 

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 
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