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Viera Gažová o globalizácii 

Beáta Benczeová 
 

„Globalizácia vytrhla kultúru radikálne z miesta.“ 
Viera Gažová 

 
Abstract 

The paper focuses on the conceptualization of phenomenon of globalization in the ideas of 

cultural scientist Viera Gažová. In spite of the fact, that the topic of globalization is not the 

main interest of  transformations of identity/ cultural identity as well as in her concept of 

interculturality, intercultural communcation and transculturality. According to Gažová, 

important place in the process of globalization belongs to the media culture, which 

participates in the extension of homogenous goods. The aim of the paper is to describe the 

structure of the current globalizing processes along with the phenomena related to them in the 

culturological conception of Viera Gažová. 

Keywords: Viera Gažová, globalization, cultural identity, interculturality, transculturality, 

commodification, media 
 

Globalizácia – kontexty a súvislosti  
  

Problematika globalizácie sa v prácach Viery Gažovej objavuje najmä ako kontext, 

v rámci ktorého sleduje procesy a fenomény, ktoré sú primárnym záujmom jej vedeckých 

reflexií. Globalizácia tak tvorí pozadie, na ktorom kulturologi�ka ilustruje svoje idey 

súvisiace s multikulturalizmom, interkulturalitou �i transkulturalitou a kategóriami ako 

identita, resp. kultúrna identita. Globalizácia je však východiskovým procesom, v korelácii 

s ktorým sa ostatné aktuálne procesy a fenomény stávajú sekundárnymi. Preto k nemu Viera 

Gažová zaujíma postoj a objas�uje k nemu svoje stanovisko takmer vo všetkých svojich 

�lánkoch a monografiách.  

 V knihe Perspektívy kulturológie (2003) sa venuje piatim dôležitým okruhom, ktoré 

vytvárajú priestor pre aktuálny kulturologický výskum a sú nemenej významnými pre 

praktickú dimenziu �udskej socio-kultúrnej existencie. Sú nimi: kultúrna identita – definícia 

pojmu a jej aktuálne otázky; multikulturalizmus – aktuálna prax a situácia súvisiaca 

s globaliza�nými tendenciami; kultúrna situácia a situácia kulturológie – globalizácia 

a aktuálne (nielen výskumné) trendy; médiá ako subsystém kultúry – filozofia médií, ich 
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Globalizácia – kontexty a súvislosti  
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význam a úloha v sú�asnej spolo�nosti; procesy akulturácie a enkulturácie – k�ú�ové 

kulturologické kategórie, modely kultúrnej výchovy (Gažová 2003). 

 Tieto oblasti zostali na jednej strane predmetom vedeckého záujmu Viery Gažovej, na 

druhej strane môžeme konštatova� aj ich aktuálnos�. Samozrejme, neustále sú dop��ané 

a obohacované novými poznatkami, resp. sú týmito poznatkami pozmenené a revidované. 

Sú�asný diskurz okolo kultúry sa zameriava hlavne na globalizáciu, jej prí�iny a dôsledky 

a snahy nájs� adekvátne spôsoby reakcie na jej každodenné výzvy. S globalizáciou sú úzko 

prepojené koncepty multikulturalizmu, interkulturality a transkulturality, avšak prvý z nich je 

pod�a Gažovej vyprázdnený a nahrádzaný ostatnými dvomi pojmami. Globalizácia je 

u mnohých autorov synonymom amerikanizácie, westernizácie, ale aj okcidentalizácie a tak je 

to aj u Viery Gažovej. Jej najevidentnejším znakom je status angli�tiny ako lingua franca 21. 

storo�ia. Za hlavný spôsob asimilácie považuje asimiláciu tovarmi a médiami (Gažová 2011). 
 

Globalizácia – prí�iny 
  

Unifikáciu kultúry generujú a na vzniku planetárnej kultúry sa podie�ajú v prvom rade 

tieto faktory: trh, technika a technické vedy, konzum, médiá a aktuálne podoby 

individualizácie (Gažová 2011, s. 330). „Pozápad�ovanie“ a „zbezstarost�ovanie“ súvisia aj 

s turbulentným konzumerizmom, hyperkonzumom a z nich vychádzajúcim hedonistickým 

spôsobom života (Gažová 2011, s. 337). Ako !alšie prí�iny globalizácie Viera Gažová 

definuje:  

– rast globálnych komunika�ných infraštruktúr (Gažová 2004, s. 215-216), 

– médiá prezentujúce komer�né predstavy, ktoré zahmlievajú hranice medzi potrebnými 

a nepotrebnými vecami, 

– „zamenite�nos�“ reality – hodnota vecí je ur�ovaná cenou, nie ich užito�nos�ou, 

– mnohonárodný, resp. nadnárodný kapitalizmus spôsobuje odcudzenie predmetov, 

miestam, kde boli vyprodukované a „pôvodným“ surovinám používaným na ich 

výrobu, 

– urbanizácia odcudzuje �udí prírode, 

– jazyk a ideológia sú používané (najmä názorovo dominantnými skupinami) na 

zastieranie reality, 

– prezentácia inakosti – eskalovanie fenoménu cudzieho ako zaujímavého, exotického, 

nekompatibilného, potenciálne nebezpe�ného, generujúceho konflikty, 

– konkrétne „strety“ kultúr ako forma konfliktu (Gažová 2011, s. 331).  
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 Gažová zaujíma ve�mi opatrný postoj k médiám, uvádza, že na jednej strane sa médiá 

podie�ajú na homogeniza�ných a unifika�ných procesoch idúcich naprie� kultúrami, ale aj 

propagujú kultúrnu rozmanitos�. Tvrdí, že médiá vytvárajú mimetické, simulované a virtuálne 

identity, naratívnu „sebaestetizáciu“, odcudzené identity �i pseudoidentity (Gažová 2011). 

Mediálna kultúra je zdrojom mäkkej moci, vytvára spolo�enský model pod�a seba ako aj 

ideály (konzum, zábava, kultúrny priemysel, „recyklovaná“ kultúra, at!.) a jazyk, ktoré 

prekra�ujú priestor špecifických kultúr, nivelizuje sociálne, lokálne a intelektuálne rozdiely. 

(Gažová 1998, s. 22). V minulosti sa forma uniformity dosahovala prostredníctvom 

náboženstva, no dnes sa to deje pomocou spotreby a médií. Tvrdí, že naša kultúra je 

produkovaná a distribuovaná masmédiami. Aj �lovek je dnes akulturovaný pôsobením 

masmediálnej kultúry. Gažová teda poukazuje na dôležitú funkciu médií v spolo�nosti, ke!že 

disponujú mocou, ktorú môžu použi� nevhodným spôsobom, ale aj spôsobom, ktorý 

podporuje kultúrnu rozmanitos�. Neodmyslite�nou sú�as�ou globaliza�ného procesu je 

prehlbovanie medzikultúrnych kontaktov a stretov, ale aj hegemónne iniciatívy 

euroatlantickej society (westernizácia) �i okcidentalizácia. Viera Gažová na jednej strane 

súhlasí s názormi, ktoré považujú globalizáciu za synonymum „pozápad�ovania“, 

amerikanizácie alebo westernizácie, no na druhej strane poukazuje aj na vplyv východných 

kultúr.  

V �lánku Multiculturalism and the difficulties of globalization (2004) píše, že 

z poh�adu kultúry je najvýznamnejším prínosom globalizácie vznik globálneho trhu 

myšlienok, otvoreného všetkým komunitám a indivíduám, ktoré disponujú kultúrnou 

kompetenciou na ich dekódovanie. Tento prínos má ale ambivalentný charakter pretože tak 

ako sa šíria komodity, expandujú aj idey, normy a hodnoty s rovnakým efektom – 

uniformizáciou. Na problematiku kultúry v �ase globalizácie sa Gažová pozerá cez prizmu 

špecifického subsystému kultúry – médií a masových médií. Rôzne manifestácie a formy 

globalizácie, generované médiami, majú pod�a nej pozitívne, ale aj negatívne efekty. Medzi 

najzávažnejšie dôsledky Gažová radí dopad na identitu, ako individuálnu, tak aj kultúrnu. 

Globalizácia modifikuje a �iasto�ne potlá�a identitu kultúrnej entity, mení sociálne tabu a 

zmier�uje lokálne sociálne a intelektuálne rozdiely. Procesy a fenomény súvisiace 

s globalizáciou (spojenie všetkých kútov sveta, priame kontakty s cudzími kultúrami, vznik 

nových médií) obohacujú �udstvo, no znamenajú aj ohrozenie zvláštnosti jednotlivých kultúr 

produktmi šírenými hlavne kanálmi mediálnej kultúry.  
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euroatlantickej society (westernizácia) �i okcidentalizácia. Viera Gažová na jednej strane 

súhlasí s názormi, ktoré považujú globalizáciu za synonymum „pozápad�ovania“, 

amerikanizácie alebo westernizácie, no na druhej strane poukazuje aj na vplyv východných 

kultúr.  

V �lánku Multiculturalism and the difficulties of globalization (2004) píše, že 

z poh�adu kultúry je najvýznamnejším prínosom globalizácie vznik globálneho trhu 

myšlienok, otvoreného všetkým komunitám a indivíduám, ktoré disponujú kultúrnou 

kompetenciou na ich dekódovanie. Tento prínos má ale ambivalentný charakter pretože tak 

ako sa šíria komodity, expandujú aj idey, normy a hodnoty s rovnakým efektom – 

uniformizáciou. Na problematiku kultúry v �ase globalizácie sa Gažová pozerá cez prizmu 

špecifického subsystému kultúry – médií a masových médií. Rôzne manifestácie a formy 

globalizácie, generované médiami, majú pod�a nej pozitívne, ale aj negatívne efekty. Medzi 

najzávažnejšie dôsledky Gažová radí dopad na identitu, ako individuálnu, tak aj kultúrnu. 

Globalizácia modifikuje a �iasto�ne potlá�a identitu kultúrnej entity, mení sociálne tabu a 

zmier�uje lokálne sociálne a intelektuálne rozdiely. Procesy a fenomény súvisiace 

s globalizáciou (spojenie všetkých kútov sveta, priame kontakty s cudzími kultúrami, vznik 

nových médií) obohacujú �udstvo, no znamenajú aj ohrozenie zvláštnosti jednotlivých kultúr 

produktmi šírenými hlavne kanálmi mediálnej kultúry.  
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Globalizácia – dôsledky  

  

Efekty globalizácie sú cite�né tak na individuálnej, ako aj skupinovej úrovni, �i už 

hovoríme o národnej kultúre alebo globálnej kultúre. Konkrétne ide o alarmujúcu skuto�nos� 

zániku špecifík regionálnych, národných i kontinentálnych spolo�enstiev. Gažová píše, že 

v �ase globalizácie sa geografické hranice stávajú virtuálnymi. Argumentuje, že smer 

kultúrneho vplyvu ur�uje ekonomická sila. Konštatuje, že hranice kultúr ešte dokážu odoláva� 

a dosved�ova� kultúrnu rozmanitos�. Tieto hranice sú subtílnejšie, fundamentálnejšie, ale 

�asto marginalizované (Gažová 2011). Napriek tomu varuje pred nebezpe�enstvom pre 

národné kultúry, ktoré sa objavuje v podobe degenerácie národných kultúr, splývaní krajín, 

zhoršovaní životného prostredia, túžbou po dobytí území a rozšírení vplyvu �i pokra�ovaní 

informa�nej technologickej revolúcie naprie� krajinami a kultúrami. (Gažová, 2011)Nejde len 

o rozširovanie tovarov a komodít v celosvetovom meradle, ktoré stojí za oslabovaním 

národných kultúrnych špecifík, ale aj o distribúciu hodnôt (teórie, filozofia, politické 

princípy), spôsobov bytia a života (Gažová 2011). Skrátka ide o plošnú globalizáciu 

každodennosti, ktorá za�ína zmenou vnímania �asu a priestoru.  

 Gažová zárove� upozor�uje na zvláštny fenomén deteritorializácie a reteritorializácie 

prebiehajúcich sú�asne. Kultúra nadobudla nové �asopriestorové kontexty a aj ke! niektoré 

toky sa nemôžu úplne vymani� zo svojich kultúrnych prostredí, došlo k ich opätovnému 

umiestneniu (Gažová 2011, s. 336). Virtualizácia nielen hraníc, ale aj hodnôt môže spôsobi� 

to, že sa aktuálny kultúrny priestor stáva príliš úzkym na život a môže zneisti� �udí a takto 

vzniknuté pochybnosti použi� proti sile noriem, hodnôt, morálnych kódov a estetických 

kánonov. Finan�ný profit, ktorý je založený na nových technológiách medzi�udskej 

komunikácie, ale aj symbolický zisk sa môžu sta� nebezpe�nými pre jedine�né kultúry. 

 "alším nadväzujúcim dôsledkom globaliza�ných procesov je „diseminácia kultúrneho 

dedi�stva a negácia hodnoty tradícií, ktoré sú nahrádzané produktmi kultúrneho priemyslu 

a artefaktmi ur�enými na rýchlu konzumáciu a ktoré tak stratili schopnos� reintegrácie 

spolo�nosti na lokálnej, národnej a kontinentálnej úrovni“ (Gažová 2004, s. 218). Záplava 

informácií rôzneho druhu a významu, ako aj ich fragmentárna povaha robia pamä� relatívnou. 

Pamä� je zas úzko spätá s identitou. Redukcia a absencia pamäte tak môže by� deštruktívna 

pre indivíduum a kultúru. Tvrdí, že globalizácia vždy obsahuje totalitárne elementy, medzi 

nimi potenciál negova� individualitu a diferenciáciu rôznych štýlov, orientácií a kultúr. Napr. 

nadnárodné spolo�nosti nie sú nijako korigované a presadzujú totalitné spôsoby komunikácie, 

�o vedie k autoritatívnemu riadeniu s potenciálom neakceptova� rozdielnos� a namiesto toho 
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ju marginalizova�. Gažová varuje pred homogenizáciou a synchronizáciou sociálneho života, 

dosahovanou ekonomickými prostriedkami, ktorá zárove� spôsobuje, že komunity sú 

redukované na formu „magmy“ – strednej vrstvy, známej ako tretia trieda, ktorá buduje svoj 

životný štýl na princípe imitácie. Poukazuje na fenomén imitácie kultúrnych vzorcov 

prezentovaných médiami, ktoré Peter L. Berger ozna�uje ako „Dallasifikácia“ alebo 

„McDonaldizácia“ súvisí s „MacWorld culture“ a „westernizáciou“. Tieto pochádzajú 

primárne zo Západu, konkrétne z Ameriky a ide o príklad kultúrnej hegemónie par excellence.  

 Lapidárnym príkladom uniformity produkovanej mechanizmom konzumu sú artefakty 

kultúrneho priemyslu zneužívajúce dizajn produktov proti konzumentom. Pokúšajú sa 

„redizajnova�“ spotrebite�ov prostredníctvom produktov. �lovek akulturovaný mediálnou 

kultúrou je lepšie synchronizovaný s globálnymi trendmi a nie je zložité modelova� jeho 

potreby, záujmy a životný štýl. Fenomén imitácie najviac zasahuje kultúru teenagerov, (tzv. 

multimediálnu generáciu pod�a K. Lugera), pritom však neobchádza žiadnu sociálnu triedu, 

spolo�nos� a vekovú kategóriu. Modeluje všetky aspekty existencie mládeže: fyzický vzh�ad, 

životosprávu, štýl, slovník, komunika�né rituály, rebrí�ek hodnôt. Sprístup�ovanie iných 

kultúr, ovplyv�ovanie národných jazykov, nárast ambivalentného vz�ahu k tradícii, 

glorifikácia originality a novosti, sentimentálna starostlivos� o tradície, eskalovanie fenoménu 

cudzieho ako prí�ažlivého a exotického narúša kultúrne vzorce špecifickej kultúry (Gažová 

2011). Dôsledkami sú: „vykorenenos�“, zážitok odlú�enia, zážitok v cudzosti vo svojej 

a cudzej kultúre, akulturácia násilná alebo zvádzaním (Gažová 2011, s. 338). Následkom 

tohto vzniká tzv. globálna identita, ktorú kreujú: „unifikácia, cirkulácia/ hypercirkulácia 

(financií, tovarov, �udí), nerovnomernos�, nekompatibilnos�, nekomparovate�nos� práv, 

deštrukcia transgenera�ných väzieb, fenomén kozmopolitizmu – kozmopolitné ob�ianstvo/ 

svetoob�ianstvo podporované procesmi migrácie a naivným multikulturalizmom, ale najmä 
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a eduka�ný proces. Globalizácia ekonomického politického kultúrneho života je tak 

implantovaná aj do základných enkultura�ných procesov (Gažová 2004, s. 220). 

 Viera Gažová si zachováva nestranný poh�ad a poukazuje na to, že globalizácia nie je 

len homogenizáciou, ale aj heterogenizáciou. Vedie k novej kultúrnej rozmanitosti, v rámci 

ktorej sa kultúry stávajú vzájomne inteligibilnými a kompatibilnými (Gažová 2011). 

Uprednost�uje však prízvukovanie práve negatívnych dopadov tohto procesu pretože 

uvedomenie si naliehavosti ich riešenia, ich poznanie a porozumenie im je možným k�ú�om 

k nadobudnutiu adekvátneho postoja a praktík v každodennom živote bez toho, aby bola 

jedine�nos� �loveka a kultúry na!alej atakovaná.   
 

Význam interkulturality a interkultúrnej komunikácie 
  

Interkulturalita a interkultúrna pluralita sú dnes už sú�as�ami nášho každodenného 

života, avšak táto pluralita je ohrozená procesom uniformizácie, ktorú spôsobujú nové 

komunika�né technológie (Gažová 2004). Gažová poukazuje na aktuálny fenomén stretov 

centra a periférie, v ktorých práve periféria vniká do srdca centra. Konštatuje, že pre kultúry 

periférie je vyššia hrozba ovplyvnenia inou periférnou krajinou, než domnelou hegemónnou 

kultúrou, teda Západom. Tieto nové trendy predur�ili tému sú�asného kulturologického 

diskurzu a predmet výskumných aktivít v oblasti kultúrnych štúdií, ktorými sú: migranti 

a diaspóry, ob�ianska spolo�nos�, gender, populácia, spotreba, životné prostredie, mesto 

a vidiek (Gažová 2011, s. 336). V texte Komunikácia kultúr a kultúrna identita (2014) sa 

zaoberá definíciami hlavných pojmov, ktoré úzko súvisia s globalizáciou a diagnostikuje 

problémy interkultúrnej praxe, aby neskôr navrhla možné spôsoby terapie. Uvádza, že 

interkultúrna komunikácia zah#�a pojem reciprocity týkajúcej sa vzájomnej výmeny 

a komplexnosti vo vz�ahoch medzi kultúrami. Interkultúrnu komunikáciu potom možno 

definova� ako súbor procesov (psychických, vz�ahových, inštitucionálnych) nastolených 

interakciou kultúr v súvislosti so vzájomnou kultúrnou výmenou. Týka sa interakcií na úrovni 

skupín, indivíduí, ale i identít (Gažová 2014, s. 16). 

 Prelínanie kultúr definujú pojmy ako napr.: hybridizácia (zmiešaná forma dvoch 

dovtedy oddelených systémov), kreolizácia (proces absorpcie hodnôt, vzorcov, noriem iných 

kultúr), métissage (akceptovanie druhého nie na povrchu, ale vo svojom vnútri; je produktom 

už premiešaných poprepájaných identít a neexistuje možnos� vzniku akýchsi �istých identít), 

mélange (kultúrna zmes), rizóma (každý prvok môže ovplyvni� iné alebo by� ovplyvnený 

inými prvkami, �ubovo�ný bod rizómy môže a musí by� spojený s ktorýmko�vek iným), 
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bricoalge (etika koexistencie, istého druhu pružnej juxtapozície/ kohabitácie medzi kultúrami) 

�i branchement (spájanie, vetvenie, resp. koncentrácia, ktorá vychádza z tézy, že niet 

dokonale uzavretých solo�ností) (Gažová 2014, s. 18-19). Pod�a Gažovej, každý kontakt 

s niekým/ nie�ím cudzím prináša neistotu a práve obavy z inakosti, penetra�ných snáh 

„inokultúrnych“ spolo�enstiev, nivelizácie kultúrnych hodnôt, sa prejavujú v podobe 

„bastardizácie“ kultúry, „dekulturácie“, degenerácie kultúry a strate identity“ (Gažová, 2014, 

s.19) Ide o fenomény „nielen kolonializmu, postkolonializmu, migra�ných pohybov, ale 

najmä na ne viazanej globalizácie“ (Gažová 2014, s. 20). 

 "alšiu k�ú�ovú kategóriu – kultúrnu identitu definuje ako „dynamický komplex 

pocitov súnáležitosti k jednej alebo viacerým kultúrnym celkom/ skupinám vrátane hodnôt, 

významov postojov, ktoré sú na tento pocit súnáležitosti viazané“ (Gažová 2014, s. 21). Za 

faktory kreovania kultúrnej identity považuje: „charakter dominantnej spolo�nosti, typy 

minoritných skupín, historické konotácie, sociodemografické charakteristiky indivídua – vek, 

rod, rodina, psychologické charakteristiky indivídua, fyzické (prostredie, typy osídlenia, 

urbanizácia, ekológia) a biologické charakteristiky, politické, ekonomické súvislosti, kultúrne 

súvislosti – jazyk, náboženstvo, spôsoby vzdelávania a súvislosti sociálne – medzi�udské 

a medziskupinové vz�ahy“ (Gažová 2014, s. 22). Z tohto h�adiska pokladá za jednu z našich 

zásadných úloh v �ase globalizácie „h�adanie konsenzu medzi indivíduom a jeho kontextom, 

ktorý pozostáva z uvedených faktorov“ (Gažová 2014, s. 22), pretože len takýmto spôsobom 

sa utvára kultúrna identita a iba takto ju možno upev�ova� a znovunadobudnú�.  

 Na problematiku interkulturality Viera Gažová nadviazala v �lánku Kultúrne 

kompetencie pre 21. storo�ie (2010). V situácii, kedy sú jednotlivé kultúry nahradené 

globálnou kultúrou popretkávanou mnohými súvislos�ami a závislos�ami a v ktorej 

globálnos� preniká až do detailov, zdôraz�uje význam interkultúrnej diagnostiky 

(psychológia, pedagogika, sociológia, kultúrna geografia, porovnávacie právo alebo 

kulturológia) a pedagogiky (Gažová 2010, s. 93-94). Kultúrna diagnostika má dve základné 

podoby: 1.) diagnostika interkultúrnej senzibility a 2.) diagnostika schopnosti kona� v situácii  

a prostredí samotného interkultúrneho kontaktu.  

 Interkultúrne kompetencie majú vytvori� rámec pre:  

– vzájomné pochopenie svojej a iných kultúr, 

– bezkonfliktnú komunikáciu a konštruktívny dialóg, 

– schopnos� orientácie indivídua vo vlastnej a cudzích kultúrach, 

– schopnos� zosúladi� eventuálne modifikova� svoje vlastné kritériá, normy a kódy 

s tými, s ktorými sme konfrontovaní vo vz�ahu k inej kultúre a jej príslušníkom, 
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– hlboké poznanie vlastnej kultúry, 

– chápanie a analýzu kultúrnych kontextov, 

– h�adanie ciest na dešifrovanie možných kultúrnych situácií a ich adekvátneho 

spracovania, 

– znalos� dominantnej kultúrnej praxe cudzej kultúry súvisiacej s pravidlami inklúzie 

a exklúzie, 

– rozvinuté vedomie vlastnej kultúrnej príslušnosti, 

– sebaistotu a schopnos� prezentova� vlastnú kultúrnu identitu, 

– empatiu a rešpektovanie protire�ivosti inokultúrnych elementov, 

– zvládanie stresu a frustrácie, 

– znalos� kultúrnych techník a jazyka cudzej kultúry (Gažová 2010, s. 95). 

 Gažová však okrem jazykových, kognitívnych a vedomostných kompetencií 

zdôraz�uje emocionálne aspekty podmienené osobnostnými, socio-kultúrnymi, politickými 

a historickými súvislos�ami. (Gažová, 2010, s. 96)  Interkultúrne kompetencie definuje ako 

vz�ahové a procesuálne, ako dynamický permanentne sa rozvíjajúci komplex emocionálnej 

pripravenosti, komunika�ných zru�ností, schopností adekvátne kona� v styku s inou kultúrou 

a považuje ich za k�ú�ové pre 21. storo�ie (Gažová 2010, s. 97). 
 

Záver 
  

Za východiskové platformy globaliza�ných procesov ozna�uje Viera Gažová vývoj 

technológií, globálny ekonomický systém a konzumný spôsob života, ktorý je šírený 

a potvrdzovaný rôznymi kanálmi, ale najmä médiami. Hovorí o vy�erpanosti, 

„vyprázdnenosti“ hodnotových orientácií, náraste krízových fenoménov, ktoré ale neredukuje 

len na ekonomickú krízu, ale opierajúc sa o 7 reforiem, ktoré navrhol Edgar Morin, poukazuje 

na krízy v oblasti sociálnej, politickej, etickej, znalostnej, vzdelávacej a na krízu spôsobu 

života (Gažová 2011, s. 334). Zárove� vyzdvihuje nutnos� h�adania spôsobov ako tieto krízy 

zmier�ova� a korigova� ich dopady. 

 Konštatuje, že existujú snahy po znovunastolení harmónie a stability, žeemergencia 

médií otvorila otázku zodpovednosti, ale výsledkom nemusí by� len kultivácia poznania, 

citlivos�, empatia a tolerancia vo�i novým hodnotám ako napr. modelovanie multikultúrnej 

spolo�nosti, ale tiež možná reaktivácia starých mýtov nerovnosti, vytváranie nových obrazov 

nepriate�a, nacionalizmus a xenofóbia (Gažová 2004, s. 221). K otázke globalizácie tak 

pristupuje s miernym skepticizmom, ktorý dokáže by� viac konštruktívny než optimizmus. 
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 Tvrdí, že práve kreativita je k�ú�ová pri rozvíjaní spolo�ností v globálnych 

súvislostiach pretože vychováva ku kultúrnej rozmanitosti a pomáha v boji proti sociálnej 

exklúzii a diskriminácii, rovnako ako napomáha aj pri akte porozumenia inej kultúre, ktoré by 

malo vychádza� z jej interpretácie jej vlastnými kritériami (Gažová 2011). Gažová navrhuje 

ma� neustále na zreteli pozitíva, ale hlavne negatíva globalizácie. Riešenie vidí v h�adaní 

alternatívy vo�i technologicky zjednotenej civilizácii, ktorá podporuje regionálne a lokálne 

špecifiká. Globálna identita je zatia� bez denotátu, no táto rozvíjajúca sa multidimenzionálna 

identita by nemala by� zbavená emocionálnej väzby na spolo�enstvo lokálneho charakteru 

a rovnako by nemala rezignova� na zodpovednos�. Pod�iarkuje význam diskurzu 

o glokalizácii a jej praktizovania (Gažová 2011). V tomto kontexte ale zdôraz�uje význam 

kritického myslenia a kritiky a to najmä ako prevencie vo�i prejavom etnocentrizmu. (Gažová 

2011, s. 333). Podstatné je tiež kreovanie nových vrstvených a transkultúrnych identít – 

disponujúcich toleranciou k cudzím hodnotám a empatiou do iných kultúr. Predovšetkým 

však zdôraz�uje potrebu ochrany vlastnej kultúrnej identity (Gažová 1998, Gažová 2011), 

ktorej má napomáha� rozvíjanie nových (inter)kultúrnych kompetencií. 
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Rola i znaczenie bezpo�rednich inwestycji zagranicznych 

w strategii globalizacji przedsi	biorstwa 

Ireneusz Drabik 
 
Abstrakt 

Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne s� to lokaty dokonywane w celu zdobycia trwa$ego 

udzia$u w zagranicznym podmiocie gospodarczym, gdy zamiarem inwestora jest uzyskanie 

efektywnego wp$ywu na zarz�dzanie nim. Jest to najbardziej zaawansowana forma 

internacjonalizacji i globalizacji przedsi�biorstwa, wymagaj�ca najwi�kszego zaanga%owania 

zasobów i umiej�tno�ci w zmiennym i z$o%onym otoczeniu mi�dzynarodowym, ale z drugiej 

strony charakteryzuj�ca si� du%ym potencja$em zysku. Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne 

o charakterze maj�tkowym wyró%niaj� si� d$ugim horyzontem czasowym ze wzgl�du na 

d�%enieinwestora do budowy trwa$ych relacji gospodarczych z mi�dzynarodowym 

otoczeniem. 

S
owa kluczowe: internacjonalizacja,globalizacja, globalizacja ekonomiczna, globalizacja 

korporacyjna, internacjonalizacja i globalizacja przedsi�biorstwa, korporacja transnarodowa, 

bezpo�rednie inwestycje zagraniczne. 

 

Wprowadzenie 

 

Termin „globalizacja”, mimo %e powszechnie stosowany, jest bardzo niejednoznaczny. 

W obszernej literaturze dotycz�cej tej problematyki mo%na znale&' bardzo wiele definicji. 

Brak jednoznacznej definicji wynika g$ównie z tego, %e jest to proces wielowymiarowy i 

wielopoziomowy, który mo%na analizowa' z ró%nych punktów widzenia. Dominuj�cy jest 

przy tym pogl�d, zgodnie z którym globalizacja jest zespo$em ró%norodnych procesów 

prowadz�cych do intensyfikacji ekonomicznych, politycznych, spo$ecznych i kulturowych 

stosunków w wymiarze ponadgranicznym oraz ogólno�wiatowym i dlatego nale%y j� 
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granicami kraju macierzystego. Decyzje o inwestowaniu poza granicami kraju oparte s� na 

wynikach kompleksowego rachunku ekonomicznego, w którym uwzgl�dniane s�, z jednej 

strony, okre�lone motywy i spodziewane efekty dzia$ania, z drugiej natomiast – 

uwarunkowania funkcjonowania i potencjalne koszty [Lima*ski, Drabik 2005, s. 280-290; 

Drabik 2008, s. 23-29; Lima*ski 2009, s. 153-159]. 

 

Globalizacja ekonomiczna jako kontekst funkcjonowania wspó
czesnego 

przedsi	biorstwa 

 

W�ród wielu definicji globalizacji za najistotniejsze nale%y uzna' poj�cie globalizacji 

w znaczeniu ekonomicznym, któr� okre�la si� jako post�puj�cy proces integrowania si� 

krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, us$ug i kapita$u. Proces 

ten prowadzi do rosn�cego przenikania i scalania si� rynków oraz umi�dzynarodowienia 

produkcji, dystrybucji, marketingu i przyj�cia przez firmy globalnych strategii dzia$ania. W 

ten sposób rynki i produkcja w ró%nych krajach staj� si� coraz bardziej powi�zane i 

wspó$zale%ne. W powy%szym uj�ciu w ramach procesu globalizacji wyst�puj� dwa �ci�le ze 

sob� powi�zane wymiary [Liberska (red.) 2002, s. 17-20]: 

� ilo�ciowy – gdy wskazuje si� na zmiany w zasi�gu i wielko�', intensywno�' czy szybko�' 

ró%nego rodzaju przep$ywów globalnych (towarów, us$ug, kapita$u, technologii, 

informacji), 

� jako�ciowy – gdy wskazuje si� na nowy charakter wspó$zale%no�ci i powi�za* 

strukturalnych oraz technologicznych mi�dzy rynkami i gospodarkami. 

Poniewa% mamy tu do czynienia z ewolucyjnie przebiegaj�cym procesem, trudno 

okre�li', od kiedy gospodarka �wiatowa sta$a si� gospodark� globaln�. Nie mo%na równie% 

spekulowa', jakie s� granice globalizacji (i czy w ogóle istniej�). Natomiast do�' $atwo 

mo%na rozpozna' podstawowy cel globalizacji ekonomicznej, którym jest maksymalizacja 

zysków finansowych, mi�dzy innymi poprzez poszukiwanie ta*szych &róde$ zaopatrzenia i 

przenoszenie produkcji do krajów, w których �rodki produkcji s� najta*sze. Przes$ank� 

d�%enia do optymalizacji kosztów jest konkurencyjno�' wobec rywali. Wspó$czesna 

globalizacja to w rzeczywisto�ci walka o przetrwanie i rozwój na coraz bardziej 

konkurencyjnym rynku [Ró%a*ski 2010, s. 16]. 

Globalizacja jako proces ekonomiczny ma miejsce równocze�nie na trzech poziomach: 

przedsi�biorstw, rynków/sektorów oraz gospodarki �wiatowej. Zasadnicz� cech� globalizacji 
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jest integrowanie dzia$a*, procesów i podmiotów w ogólno�wiatowy (globalny) system 

funkcjonuj�cy na jednym z trzech poziomów, ale powi�zany z innymi (rysunek 1). 

 
Rysunek 1. Poziomy globalizacji 
+ród$o: [Oczkowska 2013, s. 18] 
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4) nowe technologie i szerokie wykorzystanie rewolucji informacyjnej i telekomunikacyjnej 

– traktowanej jako trzecia rewolucja przemys$owa. 

G. S. Yip [2004, s. 43-45] równie% wyró%nia cztery podstawowe grupy czynników 

decyduj�cych o tym, %e dany sektor mo%e przejawia' wi�ksze lub mniejsze tendencje do 

globalizacji, tj. czynniki: rynkowe, kosztowe, rz�dowe i konkurencyjne. W zwi�zku z tym, %e 

wyszczególnione cztery grupy czynników nie wyczerpuj� jego zdaniem wszystkich 

mo%liwych zagadnie*, wspomniany autor zaproponowa$ jeszcze pi�t� grup� czynników, któr� 

okre�li$ jako czynniki dodatkowe (tabela 1). 

Tabela 1. Czynniki globalizacji (wg G. S. Yipa) 

Grupa czynników Przyk$ady 

Czynniki rynkowe � Dochód per capita w krajach uprzemys$owionych 
� Upodabnianie si� stylów %ycia i gustów 
� Rozwój turystyki tworz�cy klienta globalnego 
� Pojawienie si� organizacji dzia$aj�cych jako klienci globalni 
� Wzrost regionalnych i globalnych sieci dystrybucji 
� Pojawienie si� marek �wiatowych 
� Rozwój reklamy globalnej 
� Media o zasi�gu globalnym i regionalnym 

Czynniki kosztowe � Nieustanne d�%enie do osi�gania korzy�ci skali (jednak kosztem 
elastyczno�ci produkcji) 

� Przyspieszenie tempa innowacji technologicznych 
� Post�p w dziedzinie transportu 
� Pojawienie si� krajów nowo uprzemys$owionych o du%ych 

zdolno�ciach produkcyjnych i niskich kosztach pracy 
� Wzrost kosztów opracowywania produktu w stosunku do d$ugo�ci 

jego %ycia 

Czynniki rz�dowe � Znoszenie barier taryfowych 
� Znoszenie barier pozataryfowych  
� Powstawanie bloków gospodarczych 
� Wzrost instytucjonalizacji handlu �wiatowego 
� Ograniczenie roli rz�dów jako producentów i konsumentów 
� Prywatyzacja 

Czynniki 
konkurencyjne 

� Nieustanny wzrost poziomu obrotów handlu �wiatowego 
� Powi�kszanie si� liczby krajów podejmuj�cych batalie 

konkurencyjne 
� Wzrost udzia$u zagranicznych podmiotów w strukturze w$asno�ci  
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Grupa czynników Przyk$ady 

� Pojawianie si� nowych konkurentów zamierzaj�cych rywalizowa' 
na rynku globalnym 

� Pojawienie si� firm zrodzonych przez globalizacj� (internetowe 
i inne spó$ki) 

� Wzrost globalnych sieci mi�dzynarodowych wspó$zale%no�ci 
w poszczególnych dziedzinach wytwórczo�ci (np. w elektronice) 

� Wybieranie przez coraz wi�ksz� liczb� spó$ek orientacji globalnej, 
a nie krajowej  

� Powstawanie coraz wi�kszej liczby aliansów strategicznych 
o charakterze globalnym 

Czynniki dodatkowe � Rewolucja w informacji i komunikacji (np. komputery osobiste, 
Internet) 

� Globalizacja rynków finansowych (np. notowanie spó$ek na wielu 
gie$dach i pojawienie si� zad$u%enia w ró%nych walutach) 

� Udogodnienia w podró%ach biznesowych 

+ród$o: opracowanie na podstawie [Yip 2004, s. 43-45] 
 
 Z analizy czynników globalizacji wynika kilka wniosków. Po pierwsze, nat�%enie 

czynników sk$aniaj�cych przedsi�biorstwa do podejmowania umi�dzynarodowienia 

dzia$alno�ci jest zró%nicowane w uk$adzie poszczególnych bran%: s� bran%e z bardzo siln� 

presj� globalizacyjn�, ale wyst�puj� te% sektory, w których czynniki te charakteryzuje ma$a 

si$a oddzia$ywania. Po drugie, uk$ad rozwa%anych czynników ma charakter dynamiczny, tzn. 

podatno�' bran%y na internacjonalizacj� (sk$onno�' do niej) nie jest sta$a i zmienia si� w 

czasie. Po trzecie, w niektórych sektorach uk$ad czynników jest taki, %e powstaje presja, a 

nawet przymus internacjonalizacji. Podj�cie internacjonalizacji jest w tych warunkach 

warunkiem koniecznym sprostania konkurencji i przetrwania. I po pi�te, istnieje konieczno�' 

sta$ego monitorowania czynników globalizacji, aby nie przeoczy' momentu, w którym uk$ad 

warunków zewn�trznych nakazuje podj�cie bardziej zdecydowanych kroków w kierunku 

strategii internacjonalizacji i globalizacji [Gorynia 2007, s. 56]. 

 

Mi	dzynarodowa ekspansja i globalizacja strategii przedsi	biorstwa 

 

Umi�dzynarodowienie (internacjonalizacja) przedsi�biorstwa stwarza nowe 

mo%liwo�ci rozwoju i tworzenia kluczowych kompetencji. Szerok� interpretacj� strategii 

internacjonalizacji przedstawia J. Rymarczyk [2004, s. 74-75], który uwa%a, %e strategie 
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gie$dach i pojawienie si� zad$u%enia w ró%nych walutach) 

� Udogodnienia w podró%ach biznesowych 

+ród$o: opracowanie na podstawie [Yip 2004, s. 43-45] 
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internacjonalizacji i globalizacji przedstawiaj� sposoby post�powania przedsi�biorstwa w 

mi�dzynarodowym otoczeniu przy formu$owaniu i dostosowaniu jego relacji do tego 

otoczenia oraz kszta$towania wewn�trznej struktury i procesów. Ponadto, jego zdaniem, 

strategia umi�dzynarodowienia obejmuje strategie cz�stkowe, w tym: 

� okre�lenie strategicznej orientacji przedsi�biorstwa (globalizacja czy ró%nicowanie); 

� wybór strategii rozwoju mi�dzynarodowej pozycji przedsi�biorstwa (strategia wzrostu, 

konsolidacji, tworzenia pozycji rynkowej czy wycofywania si�); 

� sformu$owanie strategii wej�cia na rynek, co oznacza wybór formy podj�cia i rozwoju 

dzia$alno�ci zagranicznej; 

� wybór mi�dzy strategi� kooperacji z partnerem zagranicznym a samodzielnym 

prowadzeniem dzia$alno�ci; 

� okre�lenie strategii konkurencji, tj. rodzaju posiadanej przewagi konkurencyjnej oraz 

post�powania przy jej tworzeniu i ochronie;  

� sformu$owanie funkcjonalnych strategii, czyli dostosowanie sfer funkcjonalnych 

przedsi�biorstwa (marketingu, bada* i rozwoju, produkcji, zaopatrzenia, finansów itd.) do 

warunków mi�dzynarodowej dzia$alno�ci;  

� rozwój strategii „zarz�dzania” otoczeniem politycznym, która polega na próbie 

zmniejszenia ryzyka wynikaj�cego z rz�dowych interwencji krajów pochodzenia i 

goszcz�cego poprzez alternatywne post�powanie i negocjacje;  

� tworzenie strategii koordynacji obejmuj�cej m.in. kszta$towanie struktur organizacyjnych, 

sieci informacyjnych i komunikacyjnych, kierowanie i kontrol� mi�dzynarodowych 

przedsi�biorstw, w tym podzia$ kompetencji mi�dzy centrale i ich zdecentralizowane 

jednostki. 

Umi�dzynarodowienie przedsi�biorstw ma charakter ci�g$y i mo%na wyró%ni' 

nast�puj�ce stadia, które s� zdeterminowane przez czynniki zewn�trzne, przede wszystkim 

post�puj�cy proces globalizacji, a jednocze�nie nawi�zuj� do uwarunkowa* wewn�trznych, a 

wi�c zasobów przedsi�biorstwa [St�pie* (red.) 2011, s. 100]:  

� internacjonalizacja w sferze wymiany towarowej – przedsi�biorstwo skupia si� na 

eksporcie/imporcie towarów, surowców, cz��ci czy podzespo$ów; na tym etapie nie 

dochodzi do inwestycji za granic�; 

� internacjonalizacja produkcji – przedsi�biorstwo podejmuje produkcj� za granic� w 

formie bezpo�rednich inwestycji zagranicznych lub zlecaj�c dzia$alno�' produkcyjn� 

innym podmiotom w formie licencji, franchisingu czy umów na poddostawy;  
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� etap ponadnarodowy – najbardziej zaawansowana forma internacjonalizacji, w której 

przedsi�biorstwa realizuj� strategi� w skali mi�dzynarodowej/globalnej, optymalizuj�c 

$a*cuch warto�ci i ogólnie warto�' przedsi�biorstwa w skali rynku �wiatowego; 

przedsi�biorstwo staje si� uczestnikiem rynku globalnego. 

Najbardziej znanym modelem opisuj�cym proces internacjonalizacji dzia$alno�ci 

przedsi�biorstwa jest tzw. model uppsalski. We modelu tym postrzega si� internacjonalizacj� jako 

proces uczenia si� przedsi�biorstwa, tzn. opiera si� on na za$o%eniu, %e przedsi�biorstwo 

stopniowo zdobywaj�c wiedz� o rynku i do�wiadczenie zwi�ksza swe umi�dzynarodowienie, 

przechodz�c od niewielkiego do coraz wi�kszego zaanga%owania zasobów za granic�. Proces 

internacjonalizacji dzia$alno�ci przedsi�biorstwa polega na stopniowym przechodzeniu do 

kolejnych etapów. Przedsi�biorstwo tym szybciej si� internacjonalizuje, im bardziej jest zdolne do 

zmniejszania deficytu posiadanej wiedzy o rynkach zagranicznych. Im wi�ksza jest wiedza 

przedsi�biorstwa o rynkach zagranicznych, tym ryzyko i niepewno�' podejmowania dzia$alno�ci 

poza granicami s� mniejsze, w konsekwencji nast�puje stopniowe zwi�kszenie zaanga%owania 

zasobów za granic� [Drabik 2009, s. 131-140; Lima*ski, Drabik 2010, s. 60-64]. 

Globalizacja strategii odnosi si� przede wszystkim do przedsi�biorstw, które osi�gn�$y 

najwy%szy poziom umi�dzynarodowienia dzia$alno�ci. Mo%na przyj�', %e globalizacja 

przedsi�biorstwa oznacza wysoko zaawansowane, kompleksowe umi�dzynarodowienie 

polegaj�ce z jednej strony na ekspansji na �wiatowe rynki zbytu, a z drugiej – na pe$nym 

wykorzystaniu �wiatowych czynników produkcji. G$ówn� przes$ank� globalnego podej�cia do 

rynku �wiatowego, zak$adaj�c� wewn�trzne zale%no�ci i powi�zania poszczególnych rynków 

zagranicznych, jest wi�ksza szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej. W�ród g$ównych 

charakterystyk przedsi�biorstwa globalnego nale%y wymieni': kszta$towanie strategii 

dzia$ania z perspektywy rynku globalnego, globalne wykorzystanie zasobów, globaln� 

organizacj� dzia$alno�ci oraz wybór rynków i kszta$towanie marketingu-mix z perspektywy 

konkurencji na ca$ym rynku globalnym [Nowakowski (red.) 2005, s. 423]. 

Globalizacja przedsi�biorstw nie powinna by' kojarzona wy$�cznie z jednolitym 

rynkiem i produktem globalnym. Wspó$cze�nie nawet du%e korporacje spe$niaj�ce warunki 

przedsi�biorstwa globalnego mog� stosowa' zró%nicowane strategie korporacyjne o 

okre�lonym stopniu standaryzacji (ujednolicenia) dzia$a*. W literaturze przedmiotu dominuje 

pogl�d, i% przedsi�biorstwo globalne posiada znacz�ce udzia$y w krajach o najwy%szej 

konkurencyjno�ci, tj. w krajach tzw. Triady (grupa przoduj�cych pod wzgl�dem 

ekonomicznym krajów Ameryki Pó$nocnej, Europy Zachodniej i Azji Wschodniej), a tak%e w 

wi�kszo�ci innych krajów �wiata, kompleksowo wykorzystuje �wiatowe czynniki produkcji 
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internacjonalizacji dzia$alno�ci przedsi�biorstwa polega na stopniowym przechodzeniu do 

kolejnych etapów. Przedsi�biorstwo tym szybciej si� internacjonalizuje, im bardziej jest zdolne do 

zmniejszania deficytu posiadanej wiedzy o rynkach zagranicznych. Im wi�ksza jest wiedza 

przedsi�biorstwa o rynkach zagranicznych, tym ryzyko i niepewno�' podejmowania dzia$alno�ci 

poza granicami s� mniejsze, w konsekwencji nast�puje stopniowe zwi�kszenie zaanga%owania 

zasobów za granic� [Drabik 2009, s. 131-140; Lima*ski, Drabik 2010, s. 60-64]. 

Globalizacja strategii odnosi si� przede wszystkim do przedsi�biorstw, które osi�gn�$y 

najwy%szy poziom umi�dzynarodowienia dzia$alno�ci. Mo%na przyj�', %e globalizacja 

przedsi�biorstwa oznacza wysoko zaawansowane, kompleksowe umi�dzynarodowienie 

polegaj�ce z jednej strony na ekspansji na �wiatowe rynki zbytu, a z drugiej – na pe$nym 

wykorzystaniu �wiatowych czynników produkcji. G$ówn� przes$ank� globalnego podej�cia do 

rynku �wiatowego, zak$adaj�c� wewn�trzne zale%no�ci i powi�zania poszczególnych rynków 

zagranicznych, jest wi�ksza szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej. W�ród g$ównych 

charakterystyk przedsi�biorstwa globalnego nale%y wymieni': kszta$towanie strategii 

dzia$ania z perspektywy rynku globalnego, globalne wykorzystanie zasobów, globaln� 

organizacj� dzia$alno�ci oraz wybór rynków i kszta$towanie marketingu-mix z perspektywy 

konkurencji na ca$ym rynku globalnym [Nowakowski (red.) 2005, s. 423]. 

Globalizacja przedsi�biorstw nie powinna by' kojarzona wy$�cznie z jednolitym 

rynkiem i produktem globalnym. Wspó$cze�nie nawet du%e korporacje spe$niaj�ce warunki 

przedsi�biorstwa globalnego mog� stosowa' zró%nicowane strategie korporacyjne o 

okre�lonym stopniu standaryzacji (ujednolicenia) dzia$a*. W literaturze przedmiotu dominuje 

pogl�d, i% przedsi�biorstwo globalne posiada znacz�ce udzia$y w krajach o najwy%szej 

konkurencyjno�ci, tj. w krajach tzw. Triady (grupa przoduj�cych pod wzgl�dem 

ekonomicznym krajów Ameryki Pó$nocnej, Europy Zachodniej i Azji Wschodniej), a tak%e w 

wi�kszo�ci innych krajów �wiata, kompleksowo wykorzystuje �wiatowe czynniki produkcji 
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oraz stosuje zintegrowane i zaawansowane mi�dzynarodowe strategie konkurencji 

[Pier�cionek 2007, s. 454-458].  

Wydaje si�, i% najlepsze warunki dzia$ania na skal� globaln� maj� du%e przedsi�biorstwa 

dzia$aj�ce na rynkach masowych dóbr konsumpcyjnych. W przypadku przedsi�biorstw ma$ych i 

�rednich, globalizacji ich dzia$alno�ci sprzyja funkcjonowanie na rynkach produktów 

specjalistycznych oraz umiej�tno�ci skutecznego wykorzystywania wspó$czesnych technicznych 

�rodków globalnej komunikacji (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Coraz cz��ciej 

mo%na wskaza' przyk$ady ma$ych i �rednich przedsi�biorstw funkcjonuj�cych w skali globalnej 

w transnarodowych segmentach rynku, cz�sto o charakterze nisz rynkowych, tj. jednorodnych 

grupach konsumentów wyst�puj�cych w wielu krajach, okre�lonych g$ównie wed$ug kryteriów 

spo$ecznych i socjokulturowych, a nie geograficznych. 

 

Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne jako forma globalizacji przedsi	biorstwa 

 

Pomimo faktu, %e forma przep$ywu kapita$u i internacjonalizacji przedsi�biorstwa, 

jak� s� bezpo�rednie inwestycje zagraniczne, wyst�puje w gospodarce �wiatowej od dawna, 

to dopiero po drugiej wojnie �wiatowej nabra$a szczególnego znaczenia. Sta$o si� tak g$ównie 

za spraw� wyodr�bnienia si� grupy przedsi�biorstw jak� stanowi� korporacje transnarodowe. 

Obecnie inwestycje bezpo�rednie s� najcz��ciej podejmowane jako element strategii 

przedsi�biorstw upatruj�cych w ekspansji na rynek �wiatowy swojej szansy na rozwój 

[Drabik, Križovský, Dufinec 2010, s. 73-82; Lima*ski, Drabik 2011, s. 7-28]. Skutkiem 

wzrostu znaczenia korporacji transnarodowych w gospodarce �wiatowej jest powstanie i 

rozwój koncepcji tzw. globalizacji korporacyjnej [Lima*ski, Drabik 2014, s. 311-321; 

Marz�da 2007]. 

Literatura przedmiotu z zakresu bezpo�rednich inwestycji zagranicznych zawiera 

ró%ne ich definicje i klasyfikacje. J. Rymarczyk [2012, s. 150] pod poj�ciem bezpo�rednich 

inwestycji zagranicznych rozumie ca$kowite lub cz��ciowe przej�cie w$asno�ci istniej�cego 

podmiotu gospodarczego za granic� lub utworzenie nowego w celu prowadzenia tam 

dzia$alno�ci biznesowej. A. Budnikowski [2006, s. 144] przyjmuje, %e bezpo�rednie 

inwestycje zagraniczne oznaczaj� podejmowanie od podstaw samodzielnej dzia$alno�ci 

gospodarczej za granic� lub te% przejmowanie kierownictwa ju% istniej�cego 

przedsi�biorstwa. Kierowanie dzia$alno�ci� gospodarcz� za granic� to cecha odró%niaj�ca 

inwestycje bezpo�rednie od portfelowych. W tych drugich podmiot anga%uj�cy kapita$, co 

prawda, te% inwestuje w dzia$alno�', ale nie obejmuje pakietu akcji wystarczaj�cego do jej 
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kontrolowania. Z kolei zdaniem W. Karaszewskiego [2003, s. 12] bezpo�rednie inwestycje 

zagraniczne oznaczaj� lokaty kapita$u poza granicami kraju, dokonywane w celu podj�cia 

przez inwestora dzia$alno�ci gospodarczej od podstaw lub nabycia praw w$asno�ci w 

przedsi�biorstwie ju% istniej�cym w skali umo%liwiaj�cej bezpo�redni udzia$ w zarz�dzaniu. 

W przypadku gdy inwestorowi zagranicznemu chodzi jedynie o utrzymanie dywidend 

od akcji przedsi�biorstw zagranicznych, wtedy nie mówi si� o sprawowaniu kontroli nad 

przedsi�biorstwem, lecz ma si� do czynienia z inwestycjami zagranicznymi typu po�redniego 

(portfelowego). Inwestycje po�rednie polegaj� na zakupach akcji oraz innego rodzaju 

papierów warto�ciowych zagranicznych podmiotów, celem uzyskania okre�lonych dochodów, 

które zazwyczaj s� przesy$ane do kraju macierzystego w formie procentów i dywidend. 

Poniewa% inwestycje typu portfelowego, podobnie jak inwestycje bezpo�rednie, wi�%� si� z 

w$asno�ci� kapita$u, w praktyce trudno jest rozró%ni' te dwa rodzaje inwestycji. W 

statystykach przyjmuje si� 10 % udzia$u w kapitale jako minimum kwalifikuj�ce inwestycj� 

jako bezpo�redni�, a inwestycje o ni%szym udziale – jako portfelow� [Wo&niak-Miszewska, 

2012, s. 25]. G$ówne ró%nice pomi�dzy inwestycjami bezpo�rednimi a inwestycjami 

portfelowymi zawiera tabela 2. 

Tabela 2. Ró%nice pomi�dzy inwestycjami bezpo�rednimi a inwestycjami portfelowymi 
Cecha ró%nicuj�ca  Inwestycja bezpo�rednia  Inwestycja portfelowa  

Cel inwestycji  

Sprawowanie d$ugotrwa$ej 
i efektywnej kontroli nad 
firm�, wprowadzanie zmian, 
nowych technologii 
i utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej na rynku  

Nastawienie si� inwestora 
na szybki i du%y zysk. Brak 
ch�ci sprawowania kontroli 
nad dzia$alno�ci� 
przedsi�biorstwa  

Motyw inwestowania  

Uwzgl�dnianie przez 
inwestora nie tylko stopy 
zysku i strat, ale równie% 
wielu innych czynników  

Niskie ryzyko oraz korzystna 
stopa procentowa  

Czas trwania inwestycji  Inwestycja d$ugoterminowa  Inwestycja krótkoterminowa  
Kapita$ wnoszony 
przez inwestora do 
przedsi�biorstwa  

Kapita$ rzeczowy, 
finansowy, technologiczny, 
know-how  

Wy$�cznie kapita$ finansowy 

Wej�cie i wyj�cie z rynku 
zagranicznego  

Wej�cie i wyj�cie to proces 
d$ugotrwa$y  

=atwo�' wej�cia i wyj�cia 
z rynku  

Stabilno�' inwestycji  
Wysoka, inwestor 
zainteresowany sta$ym 
dochodem  

Ma$a, nabywanie papierów 
warto�ciowych zale%ne 
od ich ceny  

Zakres kontroli inwestora  
Inwestor ma du%y wp$yw 
na rentowno�' danego 
przedsi�biorstwa 

Inwestor nie ma wp$ywu 
na rentowno�' danego 
przedsi�biorstwa  

Stosowanie zach�t 
inwestycyjnych w kraju 

Skomplikowany i kosztowny 
proces zach�t dla inwestorów 

=atwo�' zach�cania 
inwestorów w przypadku 
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Cecha ró%nicuj�ca  Inwestycja bezpo�rednia  Inwestycja portfelowa  
przyjmuj�cym inwestycje  papierów rz�dowych  
Stosunek opinii spo$ecznej 
w kraju przyjmuj�cym 
inwestycje  

Du%a �wiadomo�' 
spo$ecze*stwa o rozmiarach 
inwestycji  

Ma$a �wiadomo�' 
spo$ecze*stwa o rozmiarach 
inwestycji  

+ród$o: [Wo&niak-Miszewska, 2012, s. 24] 
 

Czynniki sk$aniaj�ce przedsi�biorstwo do zagranicznych inwestycji bezpo�rednich 

by$y przedmiotem wielu rozwa%a* teoretycznych. >adna z teorii nie jest jednak na tyle 

kompletna, aby wyja�nia' wszystkie motywy podejmowania inwestycji bezpo�rednich. Nie 

t$umacz� one równie% wszystkich strumieni inwestycji zagranicznych (np. mi�dzy krajami 

rozwini�tymi). Dlatego te% do prezentacji tych pogl�dów najlepiej pos$u%y' si� tzw. 

eklektyczn� teori� produkcji mi�dzynarodowej, sformu$owan� przez J. Dunninga. Jest ona 

swoistym podsumowaniem wi�kszo�ci korzy�ci odnoszonych przez przedsi�biorstwo d�%�ce 

do umi�dzynarodowienia swej produkcji przez wywóz kapita$u [Budnikowski 2006, s. 146]. 

W skróconej wersji najwa%niejsze z tych korzy�ci zosta$y przedstawione w tabeli 3. 

Tabela 3. Czynniki wp$ywaj�ce na decyzj� o internacjonalizacji produkcji przedsi�biorstwa 

Walory przedsi�biorstwa 
mo%liwe do spo%ytkowania 
za granic� kraju-siedziby 

Korzy�ci z mo%liwo�ci 
internalizacji procesu 
gospodarowania 

Korzy�ci i zagro%enia 
zwi�zane z lokalizacj� cz��ci 
dzia$alno�ci przedsi�biorstwa 
za granic� 

� wielko�' przedsi�biorstwa  
� pozycja monopolistyczna  
� marka  
� unikatowa technologia  
� potencja$ badawczy  
� zasoby kwalifikowanej si$y 

roboczej  
� zasoby wysoko 

kwalifikowanej kadry 
mened%erskiej 

� obni%enie kosztów 
produkcji w wyniku 
zwi�kszenia skali produkcji 

� obni%enie kosztów 
w wyniku roz$o%enia 
niektórych kosztów 
(np. marketingu) 
na wi�ksz� produkcj�  

� unikni�cie kosztów 
prawnej ochrony w$asno�ci 
(np. przy transferze 
technologii)  

� mo%liwo�' manipulowania 
cenami w obrocie mi�dzy 
fili� a central� (np. dla 
unikni�cia czy 
zmniejszenia podatków) 

� ceny czynników produkcji 
(p$ace i stopa procentowa)  

� jako�' czynników 
produkcji (np. kwalifikacje 
i wydajno�' si$y roboczej)  

� dost�pno�' komunikacyjna 
i koszty transportu  

� ustawodawstwo reguluj�ce 
dzia$alno�' obcego kapita$u 

� wielko�' rynku 
i mo%liwo�' lokowania 
na nim produktu finalnego  

� polityka handlowa 
prowadzona w kraju 
ewentualnej filii  

� stopie* podobie*stwa 
kulturowego (j�zyk, 
alfabet, religia)  

� stosunek spo$ecze*stwa 
do obecno�ci obcego 
kapita$u  

+ród$o: [Budnikowski 2006, s. 146] 
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 M. Gorynia [2007, s. 149] w�ród kryteriów wyboru strategii wej�cia na rynki 

zagraniczne wymienia m.in. pozycj� przedsi�biorstwa, rozumian� jako zestawienie jego 

atutów konkurencyjnych (potencja$u konkurencyjnego) z atrakcyjno�ci� rynku, na którym 

chce ono prowadzi' ekspansj� zagraniczn�. Wyst�puje ogólna prawid$owo�', %e im wi�ksze 

s� atuty konkurencyjne przedsi�biorstwa i im bardziej atrakcyjny jest rynek ekspansji, tym 

wi�ksze przes$anki wyboru strategii wej�cia wi�%�cej si� z wi�kszym stopniem 

zaanga%owania zasobów za granic�. Z kolei s$abej przewadze konkurencyjnej firmy na ma$o 

atrakcyjnym rynku odpowiada zazwyczaj sposób wej�cia niewymagaj�cy znacznego 

zaanga%owania i przemieszczenia zasobów za granic�. Mo%na wyró%ni' cztery sytuacje i 

odpowiadaj�ce im ogólne rekomendacje strategiczne. Strategia inwestycji bezpo�rednich w 

formie uruchomienia za granic� w$asnych filii monta%owych lub produkcyjnych jest zalecana 

w przypadku równoczesnego zaistnienia dwóch warunków: du%ej si$y przedsi�biorstwa i 

du%ej atrakcyjno�ci rynku. W pozosta$ych przypadkach zalecane s� formy internacjonalizacji 

wymagaj�ce mniejszego zaanga%owania zasobów poza granicami kraju macierzystego 

przedsi�biorstwa (tabela 4). 

Tabela 4. Rekomendacje strategiczne w sprawie wyboru formy ekspansji zagranicznej 
  Potencja$ konkurencyjny przedsi�biorstwa 
  Ma$y Du%y 

Atrakcyjno�' 
rynku 

Ma$a Ma$a si$a firmy i niewielka 
atrakcyjno�' rynku – 
strategia wej�cia 
niewymagaj�ca du%ego 
zaanga%owania i wi�%�ca si� 
z niewielkim ryzykiem: 
najcz��ciej jest to eksport 
po�redni 

Du%a si$a firmy i niewielka 
atrakcyjno�' rynku – 
strategia wej�cia 
z wykorzystaniem eksportu 
bezpo�redniego 
i stworzeniem w$asnych 
jednostek sprzeda%y 

Du%a Ma$a si$a firmy i du%a 
atrakcyjno�' rynku –
strategia wej�cia poprzez 
eksport licencji 
lub powo$anie joint venture 
z lokalnym partnerem 

Du%a si$a firmy i du%a 
atrakcyjno�' rynku – 
strategia inwestycji 
bezpo�rednich w formie 
uruchomienia za granic� 
w$asnych filii monta%owych 
lub produkcyjnych 

+ród$o: [M. Gorynia, 2007, s. 149] 
 W nawi�zaniu do przedstawionej istoty bezpo�rednich inwestycji zagranicznych 

mo%na przyj�', %e stanowi� one samodzielne przedsi�wzi�cie na rynku zagranicznym, które 

mo%e przyj�' posta' inwestycji typu greenfield (budowa za granic� nowego obiektu) lub 

brownfield (wykupy i przej�cia lokalnych przedsi�biorstw). Ka%da z powy%szych form 

inwestycji bezpo�rednich charakteryzuje si� okre�lon� specyfik� oraz niesie swoiste 
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implikacje dla strategii globalizacji przedsi�biorstwa (tabela 5) [Drabik 2007, s. 411-420; 

Drabik 2014, s. 17-30]. 

Tabela 5. Zalety i wady bezpo�rednich inwestycji typu greenfield i brownfield 
Wyszczególnienie Zalety Wady 
Inwestycja typu 
greenfield (budowa 
nowego obiektu) 

� potencjalnie najwi�ksze zyski 
� mo%liwe korzy�ci skali  
� pe$na kontrola  
� ochrona w$asno�ci 

intelektualnej  
� rozwój eksportu  
� tworzenie miejsc pracy  
� mo%liwo�' omini�cia 

restrykcji importowych 

� wysokie koszty inwestycji  
� d$ugi okres wej�cia  
� du%e ryzyko  
� mo%liwo�' konfliktów 

w relacjach pracowniczych 

Inwestycja brownfield 
(wykupy i przej�cia 
przedsi�biorstw) 

� szybkie wej�cie na rynek 
przej�cie do�wiadcze* 
w zarz�dzaniu  

� wykorzystanie znanych, 
lokalnych marek  

� ograniczenie konkurencji 
wspólne wykorzystanie 
wiedzy i umiej�tno�ci 

� d$ugie negocjacje  
� z$e nastawienie spo$eczne  
� niedopasowanie strategiczne 

problemy w komunikowaniu 
si�  

� wysokie koszty 

+ród$o: [Oczkowska 2013, s. 220] 
 

Budowa za granic� nowego obiektu od podstaw wymaga posiadania znacznych 
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równie% okre�lony udzia$ w rynku, ewentualnie znana marka produktu czy dobrze rozwini�ta 

sie' zaopatrzenia i dystrybucji. Wykup przedsi�biorstwa za granic� mo%e tak%e stwarza' 

problemy, np. przygotowanie porozumienia wymaga cz�sto d$ugich i trudnych negocjacji.  

 W d$ugim okresie ró%nice mi�dzy inwestycjami typu brownfield i greenfield mog� si� 

zaciera' i zanika'. Z czasem wykupy i przej�cia mog� przyczyni' si� do wzrostu inwestycji 

oraz transferu technologii w takim samym stopniu jak inwestycje typu greenfield, szczególnie 

gdy podmiot dokonuje restrukturyzacji zakupionego przedsi�biorstwa. 

 

Podsumowanie 

  

Poszukiwanie i wybór odpowiednich form wej�cia na rynki zagraniczne nale%y do 

najwa%niejszych elementów procesu decyzyjnego i rozstrzygni�' strategicznych 

przedsi�biorstwa globalizuj�cego swoj� dzia$alno�'. Podj�cie w$a�ciwej decyzji w znacznym 

stopniu warunkuje mo%liwo�' osi�gni�cia sukcesu przedsi�biorstwa w zmiennym i z$o%onym 

otoczeniu mi�dzynarodowym. Je�li zaakceptujemy pogl�d, i% wybór sposobu wej�cia na 

rynek zagraniczny (strategii obs$ugi rynków zagranicznych) jest podporz�dkowany 

wymogom racjonalnego gospodarowania, to g$ównym (ca$o�ciowym, syntetycznym) 

kryterium wyboru staje si� d$ugoterminowy zysk mo%liwy do osi�gni�cia przy wykorzystaniu 

ró%nych form ekspansji. Przedsi�biorstwo podejmuj�ce bezpo�rednie inwestycje zagraniczne 

powinno liczy' si� z du%ym zaanga%owaniem kapita$owym i ryzykiem, ale równie% 

znacznymi mo%liwo�ciami kontroli przedsi�wzi�cia oraz wysokim potencja$em zysku. 

Posiadanie filii/oddzia$ów na rynkach zagranicznych sprzyja – w porównaniu z innymi 

formami umi�dzynarodowienia – d$ugotrwa$ej i skutecznej penetracji tych rynków, u$atwia 

adaptacj� do lokalnych wymaga*, zapewnia szybkie i bardziej niezawodne zaopatrzenie 

rynku, sprzyja �wiadczeniu us$ug posprzeda%nych na odpowiednim poziomie. U$atwia tak%e 

szeroko rozumiane kontakty i $atwiejszy wzajemny – mi�dzy przedsi�biorstwem 

macierzystym a fili�/oddzia$em – transfer technologii, informacji, kapita$u, do�wiadcze* i 

ludzi. 
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ludzi. 
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The importance of the local community safety as the challenge for 
global security policy 

Zbigniew Grzywna 

 

Abstract 

The development of civilization is associated with numerous and complex addictions to 

produced technique which is destined to fulfil the needs in all fields of everyday life. Such 

activities may cause a lot of risks at both local and regional level. Globalization is a very wide 

and complex process, which affects all spheres of life: economic, social, political, etc. 

Simplifying, it can be considered that globalization is a higher and advanced level of the 

process of internationalization of economic activity. Crisis or economic recovery, 

development of corporations, ecological catastrophes taking place in one part of the world, 

affect the functioning of states and societies around the world. Globalization is an ambiguous 

term, but some people see it as a positive one. On the other hand, there are people who are 

sure that the term defines negative processes. Undoubtedly, globalization has a great and 

positive or negative impact on the life of each community. 

Keywords: Globalization and its impact, cultural identity, security, modernity, traditions. 

 

Introduction 

 

Globalization is a very broad and complex process which has the influence on all 

spheres of life, i.e. higher level of advanced process of internationalization of business 

activity. The purpose of this article is to draw our attention to the processes of globalization 

and their impact on our lives. The author will alert the results of globalization process and will 

point out the way to look for the fields of research that will be connected with the influence of 

globalization on security. Aiming at the issues mentioned above, the author will analyze the 

information collected from the literature and the results of the conducted surveys, research or 

observation. On the basis of previously collected information, the author accepts the 

hypothesis to be partially verified ‘Globalization changes people's lives and has an impact on 

security’. To be able to verify the hypothesis as well as be in accordance with the current of 

the conference focusing on the phenomenon of national cultures in globalization, research 

questions will be helpful that which enable us better understanding of discussed issues. It is 
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worth to put the questions which the article probably cannot answer, but maybe other 

elements of the conference. 

• Who and why drives the processes of globalization? 

• Would it be better if the process of globalization did not exist? Or is it generally possible? 

• Is globalization a threat for humans? 

The author looks for answers for these questions not only in his research, but also in 

the literature. In fact, everybody knows the word globalization, but we know different 

meanings of this word and it is associated with various aspects. In the article there will not be 

any charts, tables or statistics because of the limited ability of the editorial. Therefore, the 

author has chosen the form of literature analysis because researchers perceive globalization in 

different ways, and therefore there are many various definitions of the word. As far as the date 

of the beginning of globalization process is considered, it varies, but for the majority of 

people globalization refers to the modern period, mainly the 20th and 21st century. 

 

Globalization – general aspects 

 

The term globalization is quite often used in various fields. It can be found for 

example in economic, political and social lexicons and not only there. It occurs also in the 

mass media, in the environments of businessmen, economists and politicians. It more and 

more often appears in both school and academic textbooks and even becomes the basis of new 

subjects taught in higher education. The term is usually associated with technological 

development, international integration, the exchange of cultural values or more commonly 

refers to the Internet. On the basis of the issues mentioned above there are different 

definitions of the word, however, they have common elements. Referring to the issues 

mentioned above, it is said that globalization is a catch-all term which catches every possible 

aspect of the processes which take place in the modern world1. The definition of globalization 

according to The PWN Encyclopaedia is the following: "globalization, characteristic and 

dominating trends at the end of the 20th and beginning of the 21st century in the world 

economics, politics, demographics, social life and culture depending upon the spread of 

similar phenomena, regardless of geographical context and the level of economy development 

of the particular region; globalization leads to the unification of the world’s image as a 

                                                 
1WOSI\SKA, W. Oblicza globalizacji. Smak S$owa, Sopot 2008, p. 23. 
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homogeneous entirety of interrelated economic elements and common consumption culture2". 

Another example of the definition is: "Globalization is the process which occurs in the world 

economy and is characterized by intensification, mobilization and flow of goods, capitals and 

labour force in a worldwide scale, the development of transport, communication, 

telecommunication and the fast flow of information in the media. This economic evolution is 

accompanied by transformations in social, cultural, political, constitutional fields leading to 

confrontation and approximation in this respect between states, nations and people all over the 

world. Globalization has thus its economic, social, political and cultural dimension3”.  

Undoubtedly, on the basis of various definitions it ca be said that globalization is a 

complex process and even a set of processes which have the influence on our lives. This is the 

multi-faceted notion, because it is connected with various fields. The processes of 

globalization have a huge scope, because they concern the whole globe. Events, decisions and 

actions of this process, even if they occur in one part of the world, influence the remaining, 

and even a single society or individual people. The term has at least three meanings: it 

specifies new trends in culture, is a new phase of development and modernization of 

international relations and refers to the international social relations. Globalization can be 

understood as the opportunities for development, the world benefits or threats. Like all other 

processes it also has its two sides – advantages and disadvantages. The main factor that 

affects the process of globalization is development in any field, e.g. technological, 

communication, social, economic and political integration. The essence of globalization is the 

fact that it existed, exists and will exist, because the world has always been developing for 

ages and will develop because of the fact that such is the human nature. 

Glocalization this is the effect of globalization, which occurred as a result of the 

tension between the localization and globalization. The word glocalization is a combination of 

two notions: globalization and localization. It pay our attention to the importance and place of 

local action in the process of globalization, and the meaning and place of global processes of 

local development strategies. There are thus two distinct, but interdependent planes of 

perception and research on glocalization. The first refers to the causes and consequences of 

the location of companies in particular territory. The second indicates the conditions for 

opening the particular territory and its integration with the rest of the world, and also specifies 

                                                 
2 Wielka encyklopedia powszechna PWN. Vol. 4, Frang – Im. [Tadeusz Kotarbi*ski (ed.) P W N, Warszawa 
1964. 
3 CZIOMER, E. Globalizacja a stosunki mi�dzynarodowe, [in:] T. Wawaka (ed.) Zmieniaj�ce si� 
przedsi�biorstwo w zmieniaj�cej politycznie Europie, Vol. 3, Publisher: Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet 
Jagiello*ski, Kraków 2000, p. 114. 
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the features of the policy for attracting external investments which favor local development4. 

„[…]globalization does not eliminate local issues, but there often is a clash of the one 

dimension of social life with the second. 

The concept of glocalization does not include the clash, but it refers to adjustment of 

globalization (e.g. certain products) to local conditions on the one side, and the local 

interpretation of global trends on the other side. This concept supposes a certain openness of 

people to the things which come from other places, and at the same time, does not require 

from them to forget their own places5". This can be noticed on the example of the popular fast 

food restaurant McDonald's. The place is known around the world, but only in Poland, you 

can buy a sandwich called Wie�Mac. This is the adjustment to the location. While speaking 

about the idea of glocalization, the economic issues should be discussed as well. In this 

context, this idea is micromarketing, the adjustment or suitable recommendation of products 

and services. The intended effect is the will to increase sales and placing the particular 

product in particular place so that the product is desirable. Glocalization within the economic 

scope uses an adverse way of the flow of information, i.e. from localization to globalization. 

Aiming at this, marketing efforts promote local products, e.g. on the basis of their tradition in 

order to be offered on the global market6. 

While considering globalization, it is worth to mention the notion of global village 

which can be often encountered. This is the concept that consists of two opposing words. On 

the one hand, global - which refers to huge and world-wide, on the other hand, the village is 

characterized by small space. The expression global village was introduced for the first time 

by H. M. McLuhan in 1964. It was connected with the development of modern means of mass 

media, fast information flow and communication. Thanks to these, the world began to change, 

the life of isolated societies has changed. As in the village, people began to know more about 

each other7. 

 

                                                 
4 NIEDZIÓ=KA, M. Globalizacja a glokalizacja [in:] K. Kuci*ski [ed.]:  Glokalizacja. Difin, Warszawa 2011, 
p. 239. 
5There, p. 240. 
6 CZERNY, M. =UCZAK, R. MAKOWSKI, J. Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. 
PWN, Warszawa 2007. 
7 SMOLSKI, R., SMOLSKI, M., STADTMÜLLER, E. H. S�ownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska. 
Publisher: Europa, 1999. 
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Security in the globalized world 

 

Security is the basic need of human existence. It has a lot of different definitions 

similarly to the term globalization. But without any doubts, it is essential for human life. The 

need for the sense of security is rooted in the human being from the very beginning of his 

existence. Thanks to it, the man is able to fulfil his other needs and aims. Maslow's Pyramid 

illustrates it in best way.  

  

 

Source: http://wnetrzasikory.wordpress.com/page/2/ 

According to the pyramid, the need for security is in the second place just after 

physiological needs such as food, water, oxygen, sexual needs, the lack of tension and sleep. 

Definitions of security can be found in the literature. Security refers to various fields of life 

similarly as already described globalization. It is an integral need of a man. Each of us knows 

what this word means, what security is for us, but creating the definition of security causes 

embarrassment. In the literature of social sciences, in the most general meaning safety covers 
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fulfilling such needs as: the lack of threats, survival, peace, independence, ownership and 

certainty to unimpeded development. National Defence Academy Dictionary defines security  

as a state which gives us a sense of confidence as well as a guarantee to keep it and a chance 

to improve it. The Lexicon of the Navy, emphasizes the mental state in the definition, which 

lets us arouse the belief in the lack of risk, loss or possibility of occurring negative events. 

Modern lexical definitions define the security as: the state of certainty, peace, protection and 

the sense of it and indicate that it means no risk and protection from dangers; the state of 

certainty, peace, protection, the lack of threats and protection against it; the lack of any 

threats; the opposite of threat, the state which releases from any fears8. 

Regardless of the number of existing definitions, they have certain common features 

which reflect safety. Undoubtedly, it is a subjective feeling of a man. Subjective, because 

each of us fulfils the need for security in a different way. In the age of globalization, many 

dangers await the man. Actually, it does not only refer to the man as the individual, but also as 

a group of people, the state, economy, politics, labour market, etc. In each category, the need 

for security must be fulfilled, and in the world there are a lot of different changes thanks to 

globalization. Each change is associated with some risk. It happens that these changes benefit 

one country, but for the other they mean loss. The loss causes anxiety and this in turn is the 

opposite of security. Because of the fact that there sometimes are plenty of these changes and 

they quickly progress, the problem increases. Therefore, it is important to introduce changes 

gradually. The man, however, often admires fast progress and wants to spread a particular 

issue to the whole world. Unfortunately, nothing is perfect and sometimes you may find that it 

is a failure rather than a success. People are usually pleased with technological progress and 

the wool is pulled over people’s eyes because of technological innovations. Better and better 

computers, mobile phones, televisions, common access to the Internet - all these seem to be 

needed very much. A lot of people cannot imagine their lives without them, but at one time 

there were not such things and it was normal that everyone must have coped without them. 

All of these things have their drawbacks. They change a person's life, on the one hand  

improve it, but on the other hand cause that a man thinks less because it is a computer which 

can make particular issues for him. The person is cut off from the outside world, because 

becomes engrossed in the world of films or video games. Shopping, bank transfers, contact 

with friends - all these can be done via the Internet without leaving the bed. The issues 

                                                 
8 S=U>ALSKI, J. Istota i rozumienie bezpiecze
stwa – podej�cie ogólne i w�a�ciwe dla przestrzeni miejskich. 
[w:] Z. Grzywna (red.), Bezpiecze*stwo – uj�cie kompleksowe. Wy%sza Szko$a Zarz�dzania Marketingowego i 
J�zyków Obcych, Katowice 2012, p. 608. 
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mentioned above are connected with the danger for the man. The man becomes someone else. 

It is worth considering whether this is what each of us needs, whether it is good for us. We 

must consider the following questions: Is, what we do on the Internet safe? Are, all the 

changes in our lives caused by the process of globalization safe for us? Does each of us as a 

unit feel safe in today's world? 

 

Changes and activities of a human, citizen, inhabitant 

 

Thanks to the man, the world looks today as it is. The man as a rational creature began 

to transform everything which is possible. Today, the world is significantly different from the 

one which was 20 or even 10 years ago. You could even take a chance and say that every day 

something is changing, something comes into being, something is new and the other thing is 

getting to be old, useless or unnecessary. We aspire to be modern. This concerns each field. It 

should not be understood that being modern means just following the fashion both in the 

sense of dressing up in a fashionable style or having a trendy house. Nowadays, modernity 

means more than just the fashionable style of bodily sphere. Modernity is usually manifested 

practically in all, both the spiritual and bodily issues in our lives. Today, this means that we 

try to follow the trendy lifestyle, extolling the style, eating modern meals, the country wants 

to lead a modern policy, education of their children is changing all the time as well as 

medicine, law, religion, etc. In fact, it refers to everything. However, the modernity is not 

always good, because new does not always mean better, the thing which seems to be new 

does not always mean really new. Sometimes a particular thing is simply changed, 

"improved" but created on the basis of the old and strong foundation which has been proved 

over the years. And sometimes the new thing is not really new for all of us, because the world 

is diverse in terms of the development. And although globalization tends to unify the world, it 

will never refer to the economic sphere. As far as economy is concerned, countries will 

always differ between each other in this field. Unifying is seen in other fields and this is a 

negative phenomenon, though some people can see it as a positive one. This chapter will draw 

our attention to this issue, i.e. what is seen as positive although it is really negative, what is 

itself negative and the article will focus also on the issue how all these issues are manifested 

in our lives and how it influences us. 
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Creating a monoculture 

 

Aspiring to unify the world is manifested in cultural aspect. Unfortunately, we agree 

on it, and what is more, it seems to us that this is a positive phenomenon. The loss of national 

identity or mcdonalization9 of the world are commonly discussed issues at present. This is 

nothing more than creating a monoculture. This is destroying the diversity of cultures. The 

need for identity is very important for the human. "Thanks to the hard work of biologists, 

zoologists and ethologists done within more than the past 50 years, today we know that 

almost all animal species (including man) have three main psychological needs of congenital, 

and instinctive bases and naturally aspire to satisfy them. These three needs are: the need for 

identity, security and stimulation. Just as the opposite of safety is the fear and the stimulation 

is boredom, so the opposite of identity is anonymity. We and the entire nature with us hate 

anonymity, boredom and fear. We also know now that the need for identity is the strongest 

one. In the name of identity we are able to sacrifice the other issues. There is no identity 

without personality. You can even take a risk and state that the need for identity is the 

religious or quasi-religious need. What theologians call the soul, is nothing different than the 

instinctive aspiring to identify with something more permanent and powerful than our fragile 

existence10”. 

Increasingly, more and more people in the world wears similarly, leads a similar 

lifestyle, watch the same films, listen to the same music and have similar idols. What is more, 

in the shops we can find identical or even the same products and visit a foreign restaurant 

without leaving your city. All these cause that cultural differences between people disappear. 

If you do not wonder this phenomenon deeper, you can say that there is nothing wrong with it, 

and it is quite positive. We have a lot of benefits. You do not need to go to the USA to have a 

real Burger, e.g. from McDonald’s, or to drink Coca-Cola. All these can be at your fingertips. 

Restaurants such as "fast food" have already conquered the world. We can find them in many 

countries and in fact in every city. There is also nothing special in finding the original Coca-

Cola. Visiting the nearest shop is enough to get it. However, when we look deeper we can see 

that this phenomenon changed our lives not for the better, but for the worse. The global scale 

of food fast nutrition began the so-called Western Diet. This is a diet rich in indigestible, fried 

dishes, white bread, fizzy drinks and products such as "fast food", In this diet there is lack of 

                                                 
9 RITZER, G. Mcdonalizacja spo�ecze
stwa (translation:. S Maga$a) Publisher: Muza 1999. 
10 PIEKARSKI, R., GRABAN, M. Globalizacja i my. To�samo�� lokalna wobec trendów globalnych. 
UNIVERSITAS, Kraków, 2003, p. 109. 
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fish and vegetables. It can lead to obesity and metabolic syndrome. Unfortunately, more and 

more people in the world suffer from obesity. The problem is discussed especially among 

children and adolescents. This problem has developed not only because of the McDonald’s. It 

is, rather, taking over the lifestyle of the Americans. The culture of the United States affected 

the entire world. People are in the continuous run, follow the work, career and do not have 

time for themselves and for family. The common meal is a rarity. Eating out has become 

fashionable which seems to mean fast, cheap and convenient. However, it is definitely 

unhealthy. But people do not think about it. This style of eating caused that, in Zakopane, 

where a tourist would probably eat traditional highland food, we can only find a few fast food 

restaurants in Krupówki. The restaurant KFSiii has occurred there. Its name and looks can be 

associated with the famous restaurant KFC which of course is not Polish. As it turns out, we 

can find similar food in this place. "The bar in Zakopane with chickens has a logotype which 

differs slightly from its American original. In the logotype of Zakopane, there is an elderly 

man with a cook hat on his head and tie under his neck who is saying "very good". The 

original logo of the international giant contains the image of a man without a hat and with a 

bow tie instead of the tie. In addition, the slogan of the original restaurant is "so good”. 

However, the differences end in this point11. Apart from taking over the diet, we also take 

over traditions. Perhaps the most famous custom borrowed in Poland is Halloween. This day 

is celebrated at night of the 31st October. It is associated with a masquerade and refers to All 

Saints’ Day. The main symbol of this day is a pumpkin, with a chipped smile and a candle 

inside. That day, mainly children and teenagers dress up as various monsters, e.g. ghosts, 

vampires. This custom is celebrated in the United States in the most riotous way, but in 

Poland since the 1990s it enjoys more and more increasing popularity. At present, it is hard 

now to meet with friends or family. A modern family is practically associated with foreign 

people, because they rarely talk to each other, practically do not spend their free time 

together. When they come back home from work or school each person escapes to his room, 

where he usually spends his time in front of the TV or computer. New technologies have 

taken over our lives. A mobile phone, computer, tablet, the Internet, digital television caused 

that a man isolates from the people who are around him. Some people even claim that it 

brings people closer, however it is not true. Formerly, people were able to meet with each 

other, had time for each other and sent greeting cards for Christmas. Today, nobody has time 

                                                 
11http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/908529,marketing-po-goralsku-czyli-kurczak-z-kfs,id,t.htmlaccess on 
the 5th 10 October 2013. 
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for meetings, even if they meet they just  see a film and cannot talk to each other. Sending 

postcards is nowadays unfashionable, because you can send an email or text message faster. 

In fact, most of the time we spend in the virtual world. The man opens to everything there. It 

seems to him that he is indestructible which is caused by the fact that he can be who he wants. 

Therefore, another problem occurs which refers to the lack of authority of parents for children 

and young people. Their behavior is getting worse and worse – they have no respect for the 

elderly and a lot of aggression is characteristic of them as well. Friends are replaced with the 

computer. These are the Internet, computer games and television which are the sources of 

their authorities. There, they can find their ideal which can fly, kill or amuse. Unfortunately, 

the computer takes the reality and absorbs in the virtual world. The computer also replaces 

traditional game on the field, going out to the cinema or meetings in the backyard. Such 

situation is worrying. The more so because apart from to clash of the virtual and the real 

world, there are a lot of threats which wait for them on the Internet. More and more often 

people make friends via the Internet, but we never know who really sits on the other side of 

the monitor. It is very easy to get fooled. If we give too much information about ourselves or 

arrange a meeting with the other person and we can become a victim. Particularly exposed are 

young people, because they are naïve. 

 

Security and identity 

 

Where is the place for the sense of security? "The identity of the man consists of two 

basic elements: the identification with the territory (country, particular area) and the 

identification with the population, to which he belongs (family, clan, tribe or nation). We do 

not identify with the issues which occur outside, with the foreign and unknown, at least at the 

emotional level. The identity is always distinguishable and evaluative in its nature, therefore 

in some way it is also discriminatory. The identity which is not discriminatory, 

distinguishable and evaluative, i.e. global identity is a contradiction itself12." So you cannot 

claim that in the globalized world the man feels safe. It is just the opposite. Creating the 

monoculture caused that people trust each other less than it used to be in the past. At one time, 

people passing on the street were nice for each other, today there are few people who say 

‘good morning’ to his neighbour. The man is terribly afraid of strangers. Each of us protects 

his car, house, flat or mobile phone. At present, people usually have a few different keys to 
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open the door of their house or flat. And it does not only belong to bodily sphere, but also our 

sense of security in the psychological sense. A person who assumes the unnatural habits, 

customs, speaking style or style of getting dressed is definitely not self-confident. He does not 

have the sense of himself, the sense of the real and own personality. In order to feel safe 

internally, the personality and identity must be stable and harmonious. In addition, the sense 

of balance is essential as well. All these three factors are affected by the impact of external 

factors, and in the globalized world there are many such factors. In shaping our personality, 

identity and security everything what happens around us has a significant influence., e.g. the 

way how our peers behave, the situation at home we have, where and who we work with, etc. 

The state, as one of the main subjects of this process had an impact on the process of 

globalization shaping. However, with the development of this process and the changing forces 

as well as the economic mechanisms, the functioning of the state is changing. There is a need 

for adjustments in its activity both national and world economy. Due to the increase in costs 

and threats of globalization, the importance of the state and its activity whose main aim is 

eliminating the unbeneficial effects of the process13. The process of globalization brings far-

reaching consequences in all fields of life: in the economy, social life, politics and culture. In 

the field of social and economic aspects, there are changes in the structure and way of 

functioning of the market economy, the structure of production and employment, form and 

scale of business, forms and structures of the production and employment, the forms and 

scales of enterprises, forms and structures of the economy management, social division of the 

income and the role and way of functioning of state organisms14. The environment in which 

we live has the utmost meaning for our sense of safety. Undoubtedly, creating the 

monoculture has a negative impact on our security. 
 

Summary 
 

If we buried ourselves in the topic of globalization within the scope of looking for its 

roots and searching history, there would be many related notions because it is a broad subject. 

The author took up the notion of security, has a different influence on it. The problem refers 

to determining whether the security policy is the only source to indicate possible threats or the 

analysis and assessment of the situation and real threats should influence the shape of the 
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security policy, or the security policy, as a result of which there are duties determined by law 

and tasks to accomplish, is sufficient. It is particularly important to notice threats in local or 

even regional dimension, understood as the specific part of the area of several countries. 

Seemingly, only cultural changes in the processes of globalization influence the national 

identity in a poor way. The research on security which has been conducted for several years, 

was and is published and at present we can begin to work on identifying the threats which 

may be unnoticed or evaluated as not essential for the security of the state and its culture. In 

the article the author only signaled the fields of the research with which he deals while 

teaching students. The article is the comment in discussion and the element of further research 

and publications. 
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The Global Europarliamentary Elections in Slovakia 

Adriana Horníková 
 
Abstract 

Different acts make up a cultural feeling and a feeling of being part in the globalized world. 

One of them can be the parliamentarian representation that is made up of 751 members of 

European Parliament incorporating also 13 representatives from Slovakia. But how is such 

representation  selected ? Of course elections have to be organized. Political orientation in 

globalized world might be a part of globalized thinking and handling even though we do not 

recognize it. How much of globalized acting and activities are we ready to take to our culture 

remains a question. And of course it is hard to measure the globalization extent by numbers as 

this is very individual. All this is only possible with economic hinterland. New political 

parties  emerge and some participate only in europarliamentary elections. What is this a sign 

for ? 

Keywords: Europarliamentary elections, Eurocommissioners, elections in Slovakia in the 

year 2014.  

 

Introduction 

  

Slovakia became a member country of European Union on the 1st May 2004 within the 

accession step of 10 new member countries, e.g. the Visegrad four countries Czech republic, 

Hungary, Poland and Slovakia. The other countries to join European Union on the same day 

were Estonia, Lithuania, Latvia, Malta, Cyprus and Slovenia. We became in the geographical 

area more globalized mostly by applying the same legislation or converging our legislation in 

a globalized manner even before. One important feature of all member countries of the 

European Union is the global market with free movement of goods, people, settlement etc. It 

is the internal market that makes the most global feature of the European Union today. Still 

we use nationality as one of the features to characterize people in European Union even 

though we should be all considered citizens of European Union (EU). Why are we not 

building a common citizenship feature ? We still have a distinguishing feature like country of 

origin and alike. Is it the feeling of too much globalization ? Can all this be due to economy 

pressure ? 
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Picture 1. A photography of a group of Slovak journalists visiting European Commission. 

(done on the 23rd September 2014) 
 
Citizens representation in globalized EU 

  

There are several bodies that have member countries representation. The European 

commission is composed of 28 commissioners representing different countries and is led by 

the president-elect of the European Commission. The political mandate of a commission is 

five years and it is in compliance with the mandate of the European Parliament. In the past 

large countries had several commissioners and smaller countries had only one representative, 

nowadays it has been assigned with a changed philosophy reflected in the principle that one 

country has only one representative in commission. The structure is currently under strong 

change.  

 Each representative or commissioner-designate has to report to European Parliament 

on assigned new agenda and this is done before they get the approval through voting from 

members of European Parliament (MEPs) as a whole new commission. They have within two 

to three weeks to pass a questioning (commissioner hearings) in European Parliament, locally 

called 'grilling'. All of them are publicly video-reported, see link: 

http://www.elections2014.eu/en/new-commission. Here they present their new agenda and the 

 40

 
Picture 1. A photography of a group of Slovak journalists visiting European Commission. 

(done on the 23rd September 2014) 
 
Citizens representation in globalized EU 

  

There are several bodies that have member countries representation. The European 

commission is composed of 28 commissioners representing different countries and is led by 

the president-elect of the European Commission. The political mandate of a commission is 

five years and it is in compliance with the mandate of the European Parliament. In the past 

large countries had several commissioners and smaller countries had only one representative, 

nowadays it has been assigned with a changed philosophy reflected in the principle that one 

country has only one representative in commission. The structure is currently under strong 

change.  

 Each representative or commissioner-designate has to report to European Parliament 

on assigned new agenda and this is done before they get the approval through voting from 

members of European Parliament (MEPs) as a whole new commission. They have within two 

to three weeks to pass a questioning (commissioner hearings) in European Parliament, locally 

called 'grilling'. All of them are publicly video-reported, see link: 

http://www.elections2014.eu/en/new-commission. Here they present their new agenda and the 

 40

 
Picture 1. A photography of a group of Slovak journalists visiting European Commission. 

(done on the 23rd September 2014) 
 
Citizens representation in globalized EU 

  

There are several bodies that have member countries representation. The European 

commission is composed of 28 commissioners representing different countries and is led by 

the president-elect of the European Commission. The political mandate of a commission is 

five years and it is in compliance with the mandate of the European Parliament. In the past 

large countries had several commissioners and smaller countries had only one representative, 

nowadays it has been assigned with a changed philosophy reflected in the principle that one 

country has only one representative in commission. The structure is currently under strong 

change.  

 Each representative or commissioner-designate has to report to European Parliament 

on assigned new agenda and this is done before they get the approval through voting from 

members of European Parliament (MEPs) as a whole new commission. They have within two 

to three weeks to pass a questioning (commissioner hearings) in European Parliament, locally 

called 'grilling'. All of them are publicly video-reported, see link: 

http://www.elections2014.eu/en/new-commission. Here they present their new agenda and the 

 40

 
Picture 1. A photography of a group of Slovak journalists visiting European Commission. 

(done on the 23rd September 2014) 
 
Citizens representation in globalized EU 

  

There are several bodies that have member countries representation. The European 

commission is composed of 28 commissioners representing different countries and is led by 

the president-elect of the European Commission. The political mandate of a commission is 

five years and it is in compliance with the mandate of the European Parliament. In the past 

large countries had several commissioners and smaller countries had only one representative, 

nowadays it has been assigned with a changed philosophy reflected in the principle that one 

country has only one representative in commission. The structure is currently under strong 

change.  

 Each representative or commissioner-designate has to report to European Parliament 

on assigned new agenda and this is done before they get the approval through voting from 

members of European Parliament (MEPs) as a whole new commission. They have within two 

to three weeks to pass a questioning (commissioner hearings) in European Parliament, locally 

called 'grilling'. All of them are publicly video-reported, see link: 

http://www.elections2014.eu/en/new-commission. Here they present their new agenda and the 



 41

comprehension with it. They should, in the case the commission gets approval start work on 

the 1st of November 2014. For Slovakia was in September 2014 selected the formal 

commissioner Maroš Šef�ovi�, now commissioner-designate and his seat in European 

Parliament is awarded to his political-party-alongs-member Monika Smolková (SMER-SD), 

the same scenario was also in the year 2009.   

Similarly to European Commission, the European Council has 28 ministers from each 

country. According to the news the European Parliament should not sign off spending by the 

European Council and the Council of Ministers for the year 2012, due to their repeated failure 

to co-operate with its efforts to check their accounts. The management budget procedure, 

procurement and recruitment financial shortcomings have been corrected, but the unclear 

spending of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 

based in Riga still remains. Here the European Parliament is the sole budget approval/not-

approval vetting authority of the EU institutions annual budgetary spendings. Another 

reported problem is with the few companies who seem to get all the multi-million Euro 

contracts, which never seem to have any measurable impact, unless they offend publicly, as a 

series of very expensive video shots did.   

 The largest representation in EU established in the year 1979 is the elective European 

Parliament with its 751 members that has just been adjusted to these days (September 2014). 

There were 766 members elected, but the number of representatives of selected countries has 

deminished according to the principle of proportion after the accession of Croatia in the year 

2013, July. There are 11 MEPs representing Croatia in European Parliament. A new 

representation is re-elected every 5 years in democratic elections and European Parliament is 

the only institution of EU that is directly elected by citizens. In the year 2009 (June) there 

were 736 MEPs elected. 

 European Parliament is the only multinational parliamentary assembly worldwide. The 

MEPs join together in political groups based on political affiliation. MEPs meet within twenty 

parliamentary committees (20 regular and 3-5 extraordinary committees), plenary sessions in 

Brussels and for twelve plenary sessions in Strasbourg. The European Parliament reflects a 

multicultural Union in the catchword 'united in diversity'. Currently there are debates running 

in EU to establish a historical presence about EU mainstreaming the citizenship and featuring 

a Europe for citizens.  
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Slovaks in European Parliament  

  

Since the accession, Slovakia had first 14 members of European Parliament (MEPs) 

and lost one position in 2009, but for the 2014 elections has retained their number. Currently 

13 MEPs have also Finland and Denmark. The historically first elections were for Slovakia in 

the year 2004 (13.6.2004) and the election attendance was low, only 16,96 % of Slovaks went 

to cast their votes (714 508 voters). The results were very tight, the winning party had 17,09 

% of all casted votes (SDKÚ – Slovak democratic and christian union), but the second best 

had 17,04 % (`S-HZDS – Peoples party-Movement for democratic Slovakia) and the third 

best placed party reached 16,89 % votes (SMER - Direction) and the fours best placed party 

with 16,19 % was KDH (Christian democratic movement).  

 We can see that the difference in proportions between the best and fours placed is not 

making 1 %. Each of the mentioned parties received three MEPs. The political party having 

the worst result and entering into European Parliament was SMK (Party of Hungarian 

coalition) with 13,24 % votes. These parties gave in 2004 the first representatives to European 

Parliament and their average age was around 50 years. These MEPs were elected in the past 

elections:  

in the year 2004  

SDKÚ  

Peter Š�astný, 47 y., Bratislava, without political affiliation 

Milan Ga�a, MUDr., 51 y., solon of NR SR, Lipany, SDKÚ  

Zita Pleštinská, Ing. arch., 42 y., mayoress, Chme�nica, SDKÚ  

`S-HZDS: 

Sergej Kozlík, Ing., 53 y., solon of NR SR, Bratislava, `S-HZDS  

Peter Baco, Ing., 59 y., agricultural advisor, Tren�ín, `S-HZDS  

Irena Belohorská, MUDr., 56 y., solon of NR SR, Bratislava, `S-HZDS  

SMER  

Monika Be�ová, Bc., 35 y., solon of NR SR, Bratislava, SMER (third way)  

Miloš Koterec, Ing., 41 y., diplomatic corps, Bratislava, without political affiliation 

Vladimír Ma�ka, Ing., 44 y., mayor, Zvolen, without political affiliation  

KDH  

Anna Záborská, MUDr., 56 y., solon of NR SR, Bojnice, KDH  

Miroslav Mikolášik, MUDr., 51 y., medical doctor, Dolný Kubín, KDH  

Ján Hudacký, Ing., 45 y., manager, Prešov, KDH  
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in the year 2004  

SDKÚ  

Peter Š�astný, 47 y., Bratislava, without political affiliation 

Milan Ga�a, MUDr., 51 y., solon of NR SR, Lipany, SDKÚ  

Zita Pleštinská, Ing. arch., 42 y., mayoress, Chme�nica, SDKÚ  

`S-HZDS: 

Sergej Kozlík, Ing., 53 y., solon of NR SR, Bratislava, `S-HZDS  

Peter Baco, Ing., 59 y., agricultural advisor, Tren�ín, `S-HZDS  
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SMER  
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KDH  
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Ján Hudacký, Ing., 45 y., manager, Prešov, KDH  
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SMK  

Edit Bauer, Ing., CSc., 57 y., solon of NR SR, Šamorín, SMK-MKP  

Árpád Duka-Zólyomi, Ing., 62 y., solon of NR SR, Bratislava, SMK-MKP  

in the year 2009  

Mrs. Edit Bauer (SMK), Mrs. Monika Flašíková Be�ová (SMER-SD), Mr. Sergej Kozlík 

(HZDS-`S), Mr. Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Mr. Vladimír Ma�ka (SMER-SD), Mr. Alajos 

Mészáros (SMK), Mr. Miroslav Mikolášik (KDH), Mrs. Katarína Neve!alová (SMER-SD), 

Mr. Jaroslav Paška (SNS), Mrs. Monika Smolková (SMER-SD), Mr. Peter Š�astný (SDKÚ-

DS), Mrs. Anna Záborská (KDH) and Mr. Boris Zala (SMER-SD).  

in the year 2014  

Maroš Šef�ovi� (SMER-SD), Monika Be�ová (SMER-SD), Boris Zala (SMER-SD) a 

Vladimír Ma�ka (SMER-SD) ,Anna Záborská (KDH), Miroslav Mikolášik (KDH) 

Ivan Štefanec (SDKÚ - DS), Eduard Kukan (SDKÚ - DS) 

Branislav Škripek (Oby�ajní �udia/Common people) 

József Nagy (Most-Híd) 

Richard Sulík (SaS) 

Pál Csáky (SMK) 

Jana Žit�anská (coalition of parties: Nova, KDS, OKS).  

Monika Smolková (SMER - SD compensates the commissioner-designate Maroš Šef�ovi�) 

 
 The second round of elections into the European Parliament was in July 2009 

(6.6.2009) and 19,64 % of Slovak citizens casted their votes (826 782 casted votes). In the 

election results of 2009 the tight of the four political parties has been broken. The political 

party SMER-SD (Direction-social democracy) was the winning party with 32,1 % resulting 

into five MEPs that joined the PES fraction of European Parliament. The newly established 

political party SMER-SD from SMER, has doubled the proportion from the elections in 2004. 

The winning party from the year 2004 (SDKÚ-DS) obtained second place with 16,98 %. On 

the first sight one can see that this is only a half of the proportion of the winning political 

party SMER-SD in 2009. This number of votes gave the SDKÚ-DS two MEPs for EPP. The 

third and fours positions were taken by SMK (Party of Hungarian coalition) and KDH 

(Christian democratic movement) both close to each other placed with the proportion of votes, 

11,33 % and 10,87 % respectively. Each has taken two MEPs for EPP. One MEP has been 

given to HZDS-`S (Movement for democratic Slovakia - Peoples party) with 8,97 % and also 

to the SNS (Slovak national party) with 5,55 %. The first of the two joined ALDE and the 
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other one UEN fractions. Parties with social and democratic orientation have lost in the most 

countries. The right oriented parties, middle right placed parties have prevailed. The Slovak 

delegates are among the few supporting their left oriented fraction, a fraction that has enlarged 

in the Slovak circumstances.  

 There are different fractions based on the political believes of the elects build in 

European Parliament. Members of one political party tend to join one fraction of the EPP, but 

this is an individual decision and they can make their individual choice. The EPP fractions are 

as follows:  

EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats,  

PES - Socialist Group in the European Parliament,  

ALDE - Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, 

UEN - Union for Europe of the Nations Group,  

EFA/Greens - Group of the Greens/European Free Alliance,  

GUE-NGL - Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left , 

IND/DEM - Independence/Democracy Group.       

Some MEPs can still remain unaffiliated.   

 
 Recently, the third round of European Parliament elections for Slovakia just past, it 

took place 22.-25.5.2014 Europewide. The attendance was constantly decreasing in many 

European countries, in 2014 it made 13,05 % of Slovaks to cast their vote, i.e. 560 603 votes 

were collected. The highest attendance in Slovak electoral districts was 25,12 % in Bratislava 

I, it is nearly twice as much as the attendance on average for Slovakia.  

 The average age of the Slovak MEP elect in 2014 is more than 53 years. The oldest 

Slovak elected MEP is 74 years. A lot ! Think of that first Slovaks go to early pension with 60 

years and ordinary men enter pension with 62 years. Would it be possible to organize 

Euroelections with candidates that are not older than this limit ? 

 If the presidential candidate should be older than 40 years of age when submitting 

candidature as defined by legislation then simply the Slovak legislation should limit the above 

age of the eurocandidates. This might sound discriminatory, but on the other hand, what to 

expect from a MEP that should have been for more than 15 years in pension and is still 

´sitting´ for the second or third period in the European Parliament. Well, it might depend, but 

I can say for myself: Not too much. The truth is, if he was not able to do or accomplish 

political decisions in the first or second term, highly probably will also fail in the subsequent 

term.  
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 Slovakia and Czech republic started after the common state Czechoslovakia dissolved. 

The Czech republic had a 18,2 % election attendance. Neighbouring countries like Austria 

had election attendance of 45,7 %. The highest attendance of EU was observed in Belgium 

(89,64 %) and the average attendance in EU was making 42,54 %.  

 

Few voters  

 

 The situation in Slovakia is politically stable, having 333 European Parliament 

candidates spread in 29 political parties. There are parties that have been long on the political 

scene, but also parties like TIP – making different politics. This party was registered on 

18.1.2014 and has skipped the presidential elections. Newly established political parties turn 

to values that are somehow missing with the older ones. This means in other words no big 

change to expect. Voters are mostly elderly people or believers of little change. Those who 

believed in changes coming from below are mostly neglecting elections. This could be one 

explanation of the low attendance of Slovaks in the elections into European Parliament.  

 The euro elections are organized by national authorities. In 2014 elections 13 MEPs 

were elected according to the first selection of political party that had to past 5 % threshold.  

This selection is then followed by the assigning of number of positions in EPP and finding the 

individuals with majority of votes. And the good thing in Slovakia is that even a last placed 

candidate can become a MEP through the preference votes system. Voters can award two 

preferential votes (2014). The winner of the euro elections in 2014 is the SMER-SD with 

24,09 % and four MEPs. The second place belongs to KDH with 13,21 % and two MEPs. The 
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president himself, in general understanding of Slovak citizens, stands closer to them and they 

know him while the MEPs are in Brussels / Strasbourg. Does this feels like frustration from 

too much globalization ? 

 
Campaigning in Slovakia, 2014 

  

The Quiz question anecdote goes: How many stars are in the EU flag and what colour 

is the background ? It is blue with twelve yellow stars. One of the more peculiar answers was: 

e-mail me the question and I will google it out for you and sent you the answer to your 

request.  Two months of vacations were preceding elections to enable the active MEPs to get 

ready for elections, to run their campaigns. The main difference is that the whole Europe, 

namely all member countries were electing new MEPs. On Thursday started Holland and 

Great Britain, followed by Ireland and Czech Republic and so on. On one day, Saturday voted 

Slovaks as well as citizens of Latvia, Malta, Italy and Czech Republic (second day). First 

results were obtained on Sunday for all countries of  EU. The predictions were saying that 

around 200 new MEPs originating from populistic parties will be creating the new European 

Parliament. This could change the face of EU and it did. For countries like France the results 

were visibly shifted to euro-scepticism. The attitude of Slovaks is to vote standard parties.  

 Lets have a closer look who the candidates were. Some were MEPs and remained 

MEPs for the next term. They were campaigning with old or new political parties. On the 

other hand MEPs themselves say, they play tennis in Brussels with lobbyists, save money in 

the EU (11 millions Euros) by bringing in auditors, they do not sign the attendance lists, they 

have one certified assistant for all Slovak MEPs (situation since 2009), etc. Some of them 

have a second, third or four´s job, like majors, members of national parliament, etc. As the 

new president-elect of the commission said: When it gets critical you have to tell a lie ! (A 

matter of personal believe ! Mr. Junker.) Within the Slovakian 333 candidates were 46 

representatives of other public authority (national) or currently MEPs.  

 Candidature was signed by people from different places and professions, like 23 

teachers with 1 professor and 6 assistant professors, 6 retirees, 1 unemployed, and 79 of the 

candidates were from capital city Bratislava. But also retirees that believe the time came to 

enter the Slovak candidates list for European Parliament.  Another 46 candidates were above 

60 years of age, 3 were older than 70 years and 1 above 80 years of age. They would be 

retired by the time of ending or even starting their mandate. The political party (extreme left 

oriented party) Resistance – party of work (Vzdor – strana práce) proposed 10 manual 
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workers for candidates. 75 candidates were females (22,52 %). In one case, the European 

democratic party case, candidates led by Mr. Antonio Parcialle had selected 7 females to 

represent Slovakia in European Parliament. Here the number of female candidates was higher 

than the number of male candidates (6). 

 
  

  

  
 

Figure 2. Selected billboards from the euro-campaign 2014. 
  
There were identical surnames of candidates that could confuse voters, like: Bielik, (Rastislav 

and Ivan), Kollár (Jozef and Gabriel), Ková� (Damián and Pavol), Marko (Pavel and Ján), 

Sásik (Jozef and Lukáš), Slota (Ján and Pavol, father with son), Štrba (Jozef and Roman). 

Some of the candidates / elects were born in non-European countries, like Anna Záborská 

(Switzerland), Jalal Sulejman (Syria), Gezim Gashi (Turkey).  
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We make new politics 

  

Several new parties have been established lately, e.g. in the year 2014. One of them is 

mid-right and liberal political party that has rooted since 2012 in discussions and was 

officially established on 18th of January, 2014. The political party representatives of TIP 

(tvoríme inú politiku / we make new politics) were looking in Eurocasting for candidates for 

the European parliament election. More than 200 citizens of Slovakia have expressed their 

interest to get onto the official candidates list.  On-line voting system was counting the votes 

casted by computers and as well paper forms could be sent to the headquarters of the political 

party TIP. There were some bonus activities from candidates that should show real interest to 

represent and the prospect activities in the case of being elected. In the end the best of the 102 

internet listed candidates were asked to participate on meeting in Banská Bystrica 

(headquaters) and related activities (preparing billboards, photo shooting, establishing of 

communication channels with potential voters, running facebook account). Eurocasting 

obtained 27 thousands of votes and has selected from applicants to official candidates for 

MEPs. Some Eurocasting participants ended with 1 or 2 votes, while the candidate leader (Mr. 

Michal Bubán) had more than 5 thousand votes. In the regular elections he obtained more 

than 11 thousands votes. The best candidate out of europarliamentary election 2014 was 

Maroš Šef�ovi� receiving 66 966 votes, representing 1,5 % of all Slovak voters.  

 The campaigning could start with a list of candidates. TIPs´ candidates are young, 

energetic, dynamic, well-educated and have experiences with international projects. The party 

representatives and voters have selected five female and eight male candidates. The 

candidates for europarliament actively attended the Road-show project of the TIP party that 

has been supported materially (information leaflets, pens, lighters, key-holders, etc.) and also 

by other active members and voluntaries. All larger cities of Slovakia have been visited and 

different citizens have been contacted to discuss the elections to EPP. After the elections TIPs 

placement was the first best political party below the threshold (5 %) obtaining 3,69 % of 

casted votes.  

 After the election some citizens complained, questionning the regularity of EP 

elections. The RTVS channel 2 TV station reported that several heads of precinct boards 

denied to sign the report (for the Statistical office of the SR) from the election and demanded 

that the election should be called invalid. On the other hand the decision was that there were 

not in power to do so, only the Constitutional court of the Slovak republic can call election 

invalid in its decision. In the case, the head of members of the electoral ward committees do 
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not sign the Election End Report, the votes placed into the ballot box in their electoral ward 

are not counted and are not valid.  

 

Conclusions 
 

 Firstly, lets have a look on the summary table of the candidates, number of political 

parties of the last three elections to the European Parliament, table 1. 

 Just on the first glance we can see that in the year 2014 the number of political parties 

nearly doubled (1,7 times the previous years). The same holds for the number of candidates 

(1,8 times). How to explain this fact, if we put it together with the lowest attendance on the 

place with ballot box (13,05 % in 2014)? We can say that the Slovak voter is distracted by the 

large number of candidates and unable to make a proper selection. It looks that it is difficult 

for him and/or her to decide whom to vote.  

 This observation leads to the conclusion that Slovak voters do not look on the program 

of the political party or its resolutions, but vote certain selected candidate individuals 

(political  celebrities) so that other candidates do not past. This is though of as a negativist 

approach and should not be present in Slovak society. This negativist approach would be seen 

also in the second round of presidential elections when voters went to vote Mr. Andrej Kiska 

(current president) that was running against the current prime minister (now and then) Mr. 

Robert Fico. Their aim was to over-vote the second one, not to support Mr. Kiska himself. 

 Speaking in general we can aglomerate the Slovak voters into three main categories:  

those who vote agains somebody (negativist approach);  

those who resignated and do not vote at all, they mostly believe there is no candidate of their 

choice or they believe the elections in Slovakia are being manipulated and they can not do 

anything with it; those who vote regularly a selected party, in most cases due to their 

individual prospect from that political party, e.g. members, employees, relatives, etc.  

Anticipation
Election year Political parties Candidates MEPs

2004 17 188 14
2009 17 184 13
2014 29 333 13

Table 1: How many candidates were there in Slovakia ? 
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 This aglomeration of voters is mallfunctioning the society. And can in extreme 

situations lead to relocation from one group into other and extremly low attendance of voters. 

This was seen also in the last europarliamentary elections.  

 Slovakia is getting ready for city representation elections, in November 15th of this 

year. The attendance should be reaching 50 % according pools. On the other hand the 

prognosis from politologists differ based on the age of himself. Young politologist generation 

believes elections are a problem for mental health of voters and old generation politologists 

believe that SMER-SD will win as they did before, because they are preparing themselves 

very thoroughly. Well, we´ll see. Lets return to the past EP elections. Table below 

summarizes the proportions that the main winning political parties had in elections. As we can 

see SMER and/or SMER-SD has reached the top in 2009 and is slowly declining. On decline 

is SDKÚ / also renamed to SDKÚ-DS that has less than half of the proportion from previous 

elections. The constant attendance is seen in SMK / reformed into SMK-MPK plus MOST-

HÍD that collected votes mostly from the Hungarian minority voters. See the table below for a 

quick summary.  
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Postavenie a úlohy národného štátu na za�iatku 21. storo�ia 

Zuzana Husárová 

 

Abstract 

Globalization is today, in the 21st century, part of our everyday routine. On the one hand it 

enables and facilitates our contact with a great amount of information and goods, on the other 

one it is considered to be a „murderer“ of traditional values, perspectives and state. Even the 

state as a traditional player and, at the same time, an elementary unit of an international 

community is not immune to all of the current changes. Its status, functions and basic 

characteristics are changing gradually. The contribution therefore describes development of 

national state and statehood. It tries to explain the origin as well as the changes of the state 

shaped by new circumstances that are creating a global alignment of the current world. 

Key words: globalization, state, nation, international system.  

 

 Hoci pre moderné dejiny 21. storo�ia nie je charakteristická svetová vojna, ani iný 

konflikt ohrozujúci životy miliónov �udí, predstavuje táto nová epocha dejinného vývoja 

jedno z najturbulentnejších období �udskej spolo�nosti vôbec. Globalizácia ako nový 

fenomén vývoja posledných desa�ro�í tvorí už neodmyslite�nú sú�as� nášho každodenného 

života. �i chceme alebo nie, stala sa �as�ou našej každodennej rutiny. S rovnakou 

samozrejmos�ou, s akou sledujeme správy z inej �asti sveta, však preniká nielen do našej 

súkromnej sféry, ale aj do ove�a komplexnejších a náro�nejších procesov tvorby a podoby 

medzinárodných vz�ahov a politiky. Oblas�, ktorá bola výlu�nou sférou pôsobenia 

a súperenia národných štátov sa zrazu stáva arénou rôznych aktérov, ktorí v tradi�nom 

ponímaní medzinárodnej politiky nemajú žiadnu obdobu. 

 I napriek absencii všeobecne prijatej definície a neustálemu rozvoju je globaliza�ný 

proces bez pochýb základným determinantom sú�asnej podoby medzinárodných vz�ahov 

a sveta ako takého. V zjednodušenom ponímaní ho možno vysvetli� ako posun smerom 

k prehlbovaniu prepojenia a integrácie vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, 

komunikácia, at!.). Zah#�a v sebe predpoklad postupného „otvárania sa“ svetu, ktorý už 

akosi automaticky implikuje v minulosti nemyslite�ný vo�ný pohyb kapitálu, tovarov, služieb 

i pe�azí bez oh�adu na existujúce národné hranice (Globalization 2014). Napriek tomu, že 

samotné korene globalizácie možno h�ada� v medzinárodnom obchode, jej ekonomická 

stránka nedokáže ani �iasto�ne nazna�i� jej obrovský rozsah a komplexnos�. Skladá sa 
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z množstva aktivít, �inností a javov, ktoré ur�itým spôsobom zasahujú do všetkých oblastí, 

v rámci ktorých zmenšujú svet a naše chápanie vzdialenosti (Ehl 2001).  

 Procesy zjednocovania na rôznych úrovniach sa automaticky preniesli aj na 

medzinárodné spolo�enstvo a jeho systém tvorby medzinárodnej politiky. Každé politické 

rozhodnutie posledných desa�ro�í tak v sebe nesie ur�itú mieru zodpovednosti vo�i zvyšku 

sveta. Aj sú�asné hrozby a riziká sú vo svojej podstate globálnymi, a tak si aj ich riešenie 

vyžaduje zváženie existujúcich vzájomných prepojení svetového systému. Nesmieme však 

zabudnú� ani na skuto�nos�, že tak, ako rozdelenie svetového bohatstva, ani globaliza�né 

procesy neprebiehajú rovnomerne. S oh�adom na dostupnos� informa�ných technológií 

a schopnosti štátov využíva� pozitíva, ktoré sú spojené s globaliza�ným procesom, na!alej 

dochádza k prehlbovaniu rozdielov na úkor rozvojových krajín. Ich štruktúra a krátka 

existencia spolo�enských štruktúr jednoducho nedokáže flexibilne reagova� na ponúkajúce sa 

nové možnosti, �ím sa samy pripravujú o posilnenie svojho postavenie a politickej sily.   

 

Vznik a vymedzenie pojmu „národný štát“ v tradi�nom zmysle slova 

 

 Napriek tomu, že prvky štátu a štátnosti možno �iasto�ne identifikova� po�as celého 

vývoja �udských dejín, jeho tradi�ný význam a spojenie s pojmom „národný“ sa viaže až 

s Vestfálskym mierom1, ktorý v roku 1648 ukon�il tridsa�ro�nú vojnu a zárove� ur�il 

charakter medzinárodného systému nasledujúcich storo�í. Jeho korene však vä�šina 

medzinárodno-právnych teoretikov odvodzuje už od Rímskej ríše a s �ou spojeného 

momentu, kedy panovník už de facto nebol schopný efektívne kontrolova� celú ríšu, �o ho 

donútilo odovzda� �as� práv nevyhnutných pre riadenie štátu svojim poddaným (Schulze 

1998). I ke! samotný Vestfálsky mier vznikol ako regionálny systém zameraný na európsky 

kontinent, jeho hranice sa za�ali postupne rozširova� prostredníctvom európskej kolonizácie 

rovnako ako za�le�ovaním okrajových štátov do novovytvoreného systému (Turcsányi 2011). 

Vývoj v 20. storo�í následne viedol k jeho celosvetovému uplatneniu, a tým definitívne 

potvrdil primát štátu ako plného a pôvodného aktéra medzinárodných vz�ahov s vnútornou 

a vonkajšou suverenitou.  

 Samotné zadefinovanie štátu nie je o ni� jednoduchšie ako h�adanie jeho pôvodu. 

Spájajúc mnohé prístupy a �iastkové definície však môžeme poveda�, že štát steles�oval 

a stále predstavuje štátnymi hranicami vymedzený priestorový útvar, ktorý reprezentuje nielen 
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všetkých obyvate�ov, ale aj politickú moc a štátnu suverenitu na danom území. Zabezpe�uje 

tak efektívnu organizáciu, kontrolu a správu nad všetkými a všetkým, �o sa nachádza vo 

vnútri jeho vymedzeného teritória.  

 Významný medzník, ktorý obohatil koncept štátu o prívlastok „národný“, predstavuje 

Ve�ká francúzska revolúcia. Známe heslá „sloboda“, „rovnos�“ a „bratstvo“ v nebývalej 

miere akcentovali dôležitos� �udského �inite�a. Ešte aj dnes ich možno s ur�itými obmenami 

nájs� nielen v u�ebniciach dejepisu, ale aj v programe mnohých moderných politických strán. 

Nielenže ukon�ili obdobie feudalizmu, zárove� umožnili jednotlivcovi sta� sa plnoprávnym 

ob�anom s rôznymi právami. Prostredníctvom nich sa vybudovalo ob�ianske, národné 

a sociálne povedomie, ktoré z Francúzska rýchlo prenikalo aj do zvyšku sveta. Vznikol tak 

konkrétny obsah slova národ, ktorý predstavuje skupinu obyvate�stva vymedzenú ur�itými 

spolo�nými charakteristikami, a ktorý sa stal neoddelite�nou sú�as�ou štátu. Nesmieme však 

zabudnú� ani na skuto�nos�, že zatia�, �o existencia štátu nie je realizovate�ná bez existencie 

národa, samotný národ nie je dostato�nou prí�inou na vznik štátu (Štupáková 2011). 

 Už od samotného vzniku tak štáty predstavovali vnútorne �o najhomogénnejšie 

jednotky, ktoré v!aka monopolu štátnej moci plnili nieko�ko funkcií. Jednu z prioritných 

úloh štátu nepochybne predstavuje zabezpe�ovanie vonkajšej i vnútornej bezpe�nosti. Pri 

zbežnom poh�ade smerom do histórie je zrejmé, že vývoj moderných štátov úzko súvisí 

predovšetkým s násilím a s jeho ozbrojenými prejavmi. Štátna moc tak musela neustále 

preukazova� schopnos� zabezpe�i� svoju suverenitu, v �om jej vo ve�kej miere sekundovala 

armáda. Zodpovedá tomu aj skuto�nos�, že „do konca 18. storo�ia išlo okolo 80 – 90% 

štátnych výdavkov na vojenskú moc“ (Turcsányi 2011, s. 18). 

 Popri garancii bezpe�nosti však môžeme identifikova� ve�ké množstvo !alších 

funkcií, ktoré štát zastával. �i už hovoríme o technológiách, dostupnosti a množstve 

informácií, administratívnom zabezpe�ení �i každodennom živote �udí a podnikov, štátny 

aparát ako jediný nosite� reálnej politickej moci nielen umož�oval, ale ja zais�oval všetky 

funkcie súvisiace s realizáciou a kontrolou existujúceho spolo�enského systému.   

 

Podoba štátu v sú�asnosti 

 

 Ani tak silno zakorenený a tradi�ný koncept národného štátu však nie je imúnny vo�i 

zmenám, ktoré presiakli nielen svetovou ekonomikou, kultúrou �i bezpe�nos�ou, ale aj 

samotným medzinárodno-politickým systémom a zákonitos�ami jeho fungovania. Práve 

z tohto dôvodu sme v posledných desa�ro�iach svedkami postupnej zmeny vo fungovaní 
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štátov ako takých. Napriek tomu, že fungujú v intenciách rovnakých základných atribútov, 

akými sú štátne územie, obyvate�stvo a politická moc vyplývajúca zo štátnej suverenity, 

princípy ich pôsobenia sa zmenili. „Postupujúca transformácia industriálnej spolo�nosti na 

informa�nú spolo�nos� postupne erudovala štruktúry národného štátu a transnacionálne 

sie�ové štruktúry narušili teritoriálnu suverenitu národného štátu. Postupne zmizlo jednotné 

národné hospodárstvo a �as� ekonomík jednotlivých štátov sa stala sú�as�ou nadnárodných 

ekonomických štruktúr“ (Klinec 2014). Národný štát sa tak zmenil na !alšiu platformu 

rozvíjajúceho sa svetového hospodárstva volajúceho po vytvorení globálnej ekonomiky. Štát 

už viac nepredstavuje entitu, ktorá by bola zodpovedná za materiálny blahobyt a prežitie 

svojho obyvate�stva. Ukazovatele indikujúce konkurencieschopnos� a vývoj svetovej 

ekonomiky tak s definitívnu platnos�ou vytlá�ajú dôležitos� národných ekonomických 

parametrov (Turscányi 2011).  

 Zmeny však možno aplikova� aj na ove�a tradi�nejšie oblasti, v ktorých vynikal práve 

štátny monopol a jeho neohrozené postavenie. Vychádzajúc z funkcií štátu je potrebné 

poveda�, že aj historicky primárna úloha zabezpe�enia bezpe�nosti vo�i existujúcim interným 

a externým hrozbám už nie je výhradne v jeho rukách . Existujúce integra�né štruktúry 

stanovujúce minimálne kritériá na za�lenenie nových �lenov tak do zna�nej miery stimulovali 

úpadok klasického vnímania bezpe�nosti, ktorú si zabezpe�oval každý štát individuálne. To 

tiež umožnilo vznik tzv. failed states, teda štátov, ktoré existujú len na mape, bez vlády, ktorá 

by efektívne kontrolovala dané teritórium a zárove� zabezpe�ovala dodržiavanie a nap��anie 

základných �udských práv (predovšetkým právo na vzdelanie, nedotknute�nos� osoby a jej 

súkromia, at!.).  

 V neposlednom rade nemožno obís� ani problematiku samotného štátneho zriadenia. 

Napriek existencii mnohých polemík dotýkajúcich sa problematiky ideálneho štátneho 

usporiadania a jeho metamorfóz vo všeobecnosti prevláda názor, že v sú�asnosti prevládajúce 

demokratické zriadenie vychádzajúce zo západných princípov vo�by a slobody v najvä�šej 

miere reflektuje potreby moderného sveta a jeho ob�anov. Aj tu však existujú ur�ité limity 

odrážajúce subjektívnu spokojnos� obyvate�ov nevyhnutnú na jej efektívne fungovanie. 

Demokracia totiž predstavuje nielen preferované, ale zárove� tiež najzranite�nejšie zriadenie. 

Za svoju existenciu v!a�í „lojalite vo�i národu – lojalite, o ktorej predpokladáme, že ju zdie�a 

vláda i opozícia, všetky politické strany aj všetci voli�i....Bez národnej lojality je opozícia pre 

vládu hrozbou a politické diskusie nevytvárajú žiadny spolo�ný základ“ (Scruton 2011, s. 11). 

 Pri tvorbe charakteristiky, ktorá by približovala koncept národného štátu 21. storo�ia 

je tiež nevyhnutné spomenú� aj dlhovú krízu, ktorá otriasla nielen globálnymi trhovými 
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svojho obyvate�stva. Ukazovatele indikujúce konkurencieschopnos� a vývoj svetovej 

ekonomiky tak s definitívnu platnos�ou vytlá�ajú dôležitos� národných ekonomických 

parametrov (Turscányi 2011).  

 Zmeny však možno aplikova� aj na ove�a tradi�nejšie oblasti, v ktorých vynikal práve 

štátny monopol a jeho neohrozené postavenie. Vychádzajúc z funkcií štátu je potrebné 

poveda�, že aj historicky primárna úloha zabezpe�enia bezpe�nosti vo�i existujúcim interným 

a externým hrozbám už nie je výhradne v jeho rukách . Existujúce integra�né štruktúry 

stanovujúce minimálne kritériá na za�lenenie nových �lenov tak do zna�nej miery stimulovali 

úpadok klasického vnímania bezpe�nosti, ktorú si zabezpe�oval každý štát individuálne. To 

tiež umožnilo vznik tzv. failed states, teda štátov, ktoré existujú len na mape, bez vlády, ktorá 

by efektívne kontrolovala dané teritórium a zárove� zabezpe�ovala dodržiavanie a nap��anie 

základných �udských práv (predovšetkým právo na vzdelanie, nedotknute�nos� osoby a jej 

súkromia, at!.).  

 V neposlednom rade nemožno obís� ani problematiku samotného štátneho zriadenia. 

Napriek existencii mnohých polemík dotýkajúcich sa problematiky ideálneho štátneho 

usporiadania a jeho metamorfóz vo všeobecnosti prevláda názor, že v sú�asnosti prevládajúce 

demokratické zriadenie vychádzajúce zo západných princípov vo�by a slobody v najvä�šej 

miere reflektuje potreby moderného sveta a jeho ob�anov. Aj tu však existujú ur�ité limity 

odrážajúce subjektívnu spokojnos� obyvate�ov nevyhnutnú na jej efektívne fungovanie. 

Demokracia totiž predstavuje nielen preferované, ale zárove� tiež najzranite�nejšie zriadenie. 

Za svoju existenciu v!a�í „lojalite vo�i národu – lojalite, o ktorej predpokladáme, že ju zdie�a 

vláda i opozícia, všetky politické strany aj všetci voli�i....Bez národnej lojality je opozícia pre 

vládu hrozbou a politické diskusie nevytvárajú žiadny spolo�ný základ“ (Scruton 2011, s. 11). 

 Pri tvorbe charakteristiky, ktorá by približovala koncept národného štátu 21. storo�ia 

je tiež nevyhnutné spomenú� aj dlhovú krízu, ktorá otriasla nielen globálnymi trhovými 
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princípmi, ale aj hodnotami moderného sveta. Práve globálna finan�ná kríza totiž v nebývalej 

miere ukázala, že „sú�asné národné štáty nedokážu na krízu adekvátne reagova�. A ak by aj 

reagova� chceli, nemajú na to adekvátne nástroje ani dostato�né zdroje. Svet je prepojený 

a jednotlivé štáty sú viac ako predtým odkázané na riešenia a rozhodnutia na globálnej 

úrovni“ (Klinec 2014). 

 

Budúce vízie vývoja národného štátu 

 

 Je zrejmé, že koncept národného štátu prešiel po�as svojej existencie obrovskými 

zmenami. Jeho doterajšia premena zasahujúca do oblastí skúmania všetkých spolo�enských 

vied však ešte nie je kone�ná. Aj napriek existencii mnohých predikcií viac �i menej 

opisujúcich možné scenáre nasledujúceho vývoja štátu a jeho funkcií, ktoré sa opierajú o 

dostupné poznatky mnohých spolo�ensko-vedných disciplín, nemožno s úplnou istotou tvrdi�, 

že práve tieto zobrazujú jeho budúcu podobu. I napriek rozporuplnosti názorov vieme 

s ur�itos�ou predpoklada�, že vzájomná interdependencia medzi jednotlivými aktérmi 

svetového politického systému bude v súlade s doterajším vývojom aj na!alej narasta�. 

Dejinný vývoj vychádzajúci z konceptu absolútnej samostatnosti národných štátov 

a neskoršieho nemeckého vzoru štátnej autarkie už dnes ukazuje, že nielen hospodárstvo, ale 

aj iné oblasti života spolo�nosti zažívajú postupnú defragmentáciu nasledovanú spájaním do 

homogénnejších nadnárodných prvkov smerom k vzniku nových aktérov politickej scény. Ani 

títo však nepredstavujú kone�ný stupe� vývoja spolo�nosti. Globalizácia tak predstavuje „len“ 

aktuálnu cestu. „Ale je to cesta k nedosiahnute�nému cie�u – globalizovanému svetu“ (Wolf 

2001), v ktorom má každý z aktérov svoje miesto majúc pritom na zreteli záujmy celého 

svetového spolo�enstva. 

 Kde je v tejto novej politickej realite štát? Prebiehajúca privatizácia jeho aktivít v 

ekonomickej sféry môže slúži� ako predobraz nasledujúcich zmien. Posun od štátu 

k jednotlivcovi a prekonávanie národných hraním smerom ku globálnej úrovni, tak 

s najvä�šou pravdepodobnos�ou bude prebieha� aj v rámci ostatných oblastí definujúcich štát 

a jeho postavenie.  Vznikne tak kvalitatívne odlišný svetový politický systém, ktorý by mal vo 

vä�šej miere akcentova� potrebu individuálnej rovnosti a demokracie. Tento predpoklad 

priamo indikuje charakter nasledujúcich rokov, ktoré by mali by� pod�a Wallersteina 

charakteristické nízkou legitimitou, nestabilitou i vä�ším množstvom vojnových konfliktov 

(Wallerstein 2000). „Je nepravdepodobné, že ak sa v roku 2020 pozrieme spä�, tak druhú 

dekádu nového tisícro�ia budeme považova� ako tú, v ktorej sme sa opä� naštartovali na 
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ekonomický rast. Inými slovami, ekonomika bude v podobnej situácii ako dnes, svetová 

politika sa však bude meni�“ (Turcsányi 2011, s. 62). Úloha politickej elity je preto 

v sú�asnosti mimoriadne dôležitá – nájs� rovnováhu medzi globaliza�ným tlakom a zárove� 

zachova� �o najvä�šiu možnú mieru štátnej suverenity. Problematika balansovania medzi 

globálnym a lokálnym rozmerom štátu tak nielenže naberá na význame a aktuálnosti, ale 

zárove� predstavuje záruku zachovania diverzity i plurality politickej mapy sveta.  

 

Záver 

 

Napriek tomu, že sme v posledných desa�ro�iach svedkami postupnej transformácie 

tradi�ného postavenia i úloh národného štátu, bolo by ve�mi krátkozraké považova� koncept 

štátu a štátnosti za prekonaný a do budúcnosti nepotrebný. Zjavná preferencia nadnárodnej 

úrovne, typická pre vä�šinu prívržencov globaliza�ných procesov mohla v nemalej miere 

vies� k domnienke, že samotná platforma štátu už viac nie je potrebná. Opak je však pravdou. 

Pri adaptovaní sa na nové, �i už ekonomické alebo politické integra�né tendencie a štruktúry, 

zohráva najvýznamnejšiu úlohu pripravenos� štátu a jeho legislatívny rámec, ktorého 

flexibilita, preh�adnos� a vhodnos� v rozhodujúcej miere predikuje osud daného integra�ného 

zoskupenia.  

Dôležitou tiež zostáva identita a subjektívny poh�ad obyvate�stva, kedy príslušnos� ku 

konkrétnemu, štátnou hranicou vymedzenému teritóriu, vo ve�kej miere definuje nielen pocit 

prináležitosti, ale aj bezpe�nosti. Význam tejto, na prvý poh�ad takmer bezvýznamnej oblasti 

možno ilustrova� najmä na príklade malých štátov, ktoré sa stali, aj napriek svojmu zna�ne 

oklieštenému potenciálu, významnou sú�as�ou mnohých medzinárodných organizácií práve 

na základe existujúcej kolektívnej identity a homogénnosti obyvate�stva (Wolf 2011).  

 Moderná podoba štátnosti je preto nielen nevyhnutná, ale zárove� ešte stále 
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Globalizácia a fenomén národnej kultúry v kultúrnej praxi 

Svetlana Chomová 
 

Abstrakt 

Príspevok je zameraný na opis a charakteristiku procesov globalizácie a sprístup�ovania 

kultúrneho dedi�stva v �innosti kultúrno-osvetových zariadení, predovšetkým Národného 

osvetového centra. Materiál prezentuje vplyv globaliza�ných a národných aspektov na obsah 

�innosti kultúrnych subjektov a rôzne typy kultúrnych aktivít. Hlavným zámerom je poukáza� 

osvetovej �innosti. 

K�ú�ové slová: globalizácia, kultúra, kultúrno-osvetová �innos�, národná kultúra, kultúrne 

dedi�stvo, kultúrna infraštruktúra, Národné osvetové centrum, kultúrne aktivity. 

 

Sú�asná Európa je Európou �lenských štátov a regiónov, ktoré predstavujú rôznorodé 

spolo�enstvá národov a kultúr. Neodmyslite�nou sú�as�ou identity týchto štátov a regiónov 

a zárove� charakteristickou �rtou dnešnej Európy je rôznorodos� jazykov, kultúr, systémov 

kultúrnych inštitúcií, kultúrnych politík. Rozmanitos�, ako jedna z vecí, ktorú majú všetci 

Európania spolo�nú, je vysoko hodnotená a oce�ovaná. V rámci procesu európskej integrácie 

spolu s uvedomením si rozmanitosti rastie význam spolupráce a mobility aj v oblasti kultúry, 

prinajmenšom odkedy sú generácie z rôznych krajín vystavované rovnakým podnetom 

a problémom. 

 Posledné roky minulého storo�ia priniesli našej krajine množstvo reforiem, zmien a 

úplne nových prvkov. Transformácia spolo�nosti (spolo�enské, ekonomické a politické 

zmeny) sa zákonite premietla aj do oblasti kultúry a priniesla so sebou celý komplex 

problémov, ktoré sa zvláš� výrazne prejavujú v miestnych a regionálnych podmienkach. 

Slovensko, podobne ako ostatné štáty Európy, je konfrontované s ve�kou zmenou 

vyplývajúcou z globalizácie a ekonomiky založenej na vedomostiach, kde najhodnotnejším 

zdrojom rozvoja spolo�nosti je �udský kapitál. V týchto súvislostiach sa kultúra a vzdelávanie 

stávajú významnými faktormi trvale udržate�ného ekonomického a spolo�enského rozvoja. 

 Rastie význam kultúry a umenia, lebo prispievajú k motivovaniu �udí, prehlbujú ich 

porozumenie, tvorivos�, a schopnos� rozvíja� medzi�udské vz�ahy. Kultúrne aktivity 

umož�ujú presadzova� kultúrnu identitu, nový vz�ah ku kultúrnemu dedi�stvu, podporova� 

jednotu a odlišnos� v kultúre. Sloboda stotožnenia s kultúrnymi a jazykovými komunitami 
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nadnárodných sietí a kultúrnu výmenu ako zdroj nových impulzov a podnetov rozvoja 

v oblasti kultúry, zárove� tvoria protiváhu kultúrnej globalizácii a bázu miestnej kultúry. 

 V druhej polovici XX. storo�ia došlo k výrazným posunom v chápaní významu 

kultúry. Jednotlivé koncepcie sa snažia o vymedzenie kultúry cez kategóriu ideí, resp. 

ideálov, �udskú schopnos� tvori� symboly, alebo hodnoty, normy a vzory až po prístupy, kde 

sa kultúra prezentuje ako zdroj a zárove� repertoár konania, kapitál, súhrn typických 

životných štýlov, �i mechanizmus adaptácie. V sú�asných kulturologických koncepciách 

kultúra za�ína by� vnímaná ako pluralitné, rôznorodé a rovnocenné spôsoby života 

a �inorodej aktivity jednotlivcov ako aj nimi vytvorených sociálnych skupín. Je preto �oraz 

zložitejšie ju definova�. V. Gažová uvádza napríklad nasledovné definície pojmu kultúra 

(Gažová 2003, s. 13). 

– kultúra ako humánna identifikácia, �lovekom vytvorená skuto�nos�; 

– kultúra ako antropologický pojem, kde kultúra = druhá príroda, inštitucionalizované 

vz�ahy, civilizácia = materiálna kultúra, prostriedok ovládania prírody; 

– kultúra ako normatívny pojem, kde kultúra = výchova �loveka k ideálnej podobe, 

umenie = stelesnenie ideálu, civilizácia = dokonalé ovládnutie prírody; 

– kultúra ako sociologický pojem, kde kultúra = výtvor a sebavyjadrenie skupiny, 

diferencované pod�a hodnotových predstáv, symbolov, sociálnych foriem; 

– kultúra všedného d�a, kde sa kultúra vz�ahuje na každodennos�, životný štýl, 

subkultúry, vo�no�asové aktivity, hobby, kultúra bývania, stravovania, odievania … 

– „zvláštna“ kultúra, ktorá zah#�a profesionálnu tvorbu, reflektovanú estetiku, „vysokú“ 

kultúru, súbor umeleckých a intelektuálnych diel reflektovaných ako hodnoty a súbor 

inštitúcií, ktoré ich produkujú, šíria a regulujú. 

 
Globalizácia v kultúrnej praxi 

  

Slovenská kultúra bola v posledných desa�ro�iach vystavená mnohým tlakom. Po roku 

1989 sa na Slovensku objavili všetky smery, ktoré sa rozvíjali vo svete. Slovenská kultúra sa 

im naplno otvorila a postupne nadobúdala znaky masovej kultúry produkovanej vo svete. 

Zárove� s tými procesmi rástli snahy o definovanie „novej“ slovenskej kultúry, 

uvedomovanie si jej špecifík a zvláštností a cie�avedomé, systematické uchovávanie a 

kreovanie národnej kultúry a identity. Slovenská kultúra sa snažila prispôsobova� tomu, �o 

platí v medzinárodných súvislostiach.  

 60

nadnárodných sietí a kultúrnu výmenu ako zdroj nových impulzov a podnetov rozvoja 

v oblasti kultúry, zárove� tvoria protiváhu kultúrnej globalizácii a bázu miestnej kultúry. 

 V druhej polovici XX. storo�ia došlo k výrazným posunom v chápaní významu 

kultúry. Jednotlivé koncepcie sa snažia o vymedzenie kultúry cez kategóriu ideí, resp. 

ideálov, �udskú schopnos� tvori� symboly, alebo hodnoty, normy a vzory až po prístupy, kde 

sa kultúra prezentuje ako zdroj a zárove� repertoár konania, kapitál, súhrn typických 

životných štýlov, �i mechanizmus adaptácie. V sú�asných kulturologických koncepciách 

kultúra za�ína by� vnímaná ako pluralitné, rôznorodé a rovnocenné spôsoby života 

a �inorodej aktivity jednotlivcov ako aj nimi vytvorených sociálnych skupín. Je preto �oraz 

zložitejšie ju definova�. V. Gažová uvádza napríklad nasledovné definície pojmu kultúra 

(Gažová 2003, s. 13). 

– kultúra ako humánna identifikácia, �lovekom vytvorená skuto�nos�; 

– kultúra ako antropologický pojem, kde kultúra = druhá príroda, inštitucionalizované 

vz�ahy, civilizácia = materiálna kultúra, prostriedok ovládania prírody; 

– kultúra ako normatívny pojem, kde kultúra = výchova �loveka k ideálnej podobe, 

umenie = stelesnenie ideálu, civilizácia = dokonalé ovládnutie prírody; 

– kultúra ako sociologický pojem, kde kultúra = výtvor a sebavyjadrenie skupiny, 

diferencované pod�a hodnotových predstáv, symbolov, sociálnych foriem; 

– kultúra všedného d�a, kde sa kultúra vz�ahuje na každodennos�, životný štýl, 

subkultúry, vo�no�asové aktivity, hobby, kultúra bývania, stravovania, odievania … 

– „zvláštna“ kultúra, ktorá zah#�a profesionálnu tvorbu, reflektovanú estetiku, „vysokú“ 

kultúru, súbor umeleckých a intelektuálnych diel reflektovaných ako hodnoty a súbor 

inštitúcií, ktoré ich produkujú, šíria a regulujú. 

 
Globalizácia v kultúrnej praxi 

  

Slovenská kultúra bola v posledných desa�ro�iach vystavená mnohým tlakom. Po roku 

1989 sa na Slovensku objavili všetky smery, ktoré sa rozvíjali vo svete. Slovenská kultúra sa 

im naplno otvorila a postupne nadobúdala znaky masovej kultúry produkovanej vo svete. 

Zárove� s tými procesmi rástli snahy o definovanie „novej“ slovenskej kultúry, 

uvedomovanie si jej špecifík a zvláštností a cie�avedomé, systematické uchovávanie a 

kreovanie národnej kultúry a identity. Slovenská kultúra sa snažila prispôsobova� tomu, �o 

platí v medzinárodných súvislostiach.  

 60

nadnárodných sietí a kultúrnu výmenu ako zdroj nových impulzov a podnetov rozvoja 

v oblasti kultúry, zárove� tvoria protiváhu kultúrnej globalizácii a bázu miestnej kultúry. 

 V druhej polovici XX. storo�ia došlo k výrazným posunom v chápaní významu 

kultúry. Jednotlivé koncepcie sa snažia o vymedzenie kultúry cez kategóriu ideí, resp. 

ideálov, �udskú schopnos� tvori� symboly, alebo hodnoty, normy a vzory až po prístupy, kde 

sa kultúra prezentuje ako zdroj a zárove� repertoár konania, kapitál, súhrn typických 

životných štýlov, �i mechanizmus adaptácie. V sú�asných kulturologických koncepciách 

kultúra za�ína by� vnímaná ako pluralitné, rôznorodé a rovnocenné spôsoby života 

a �inorodej aktivity jednotlivcov ako aj nimi vytvorených sociálnych skupín. Je preto �oraz 

zložitejšie ju definova�. V. Gažová uvádza napríklad nasledovné definície pojmu kultúra 

(Gažová 2003, s. 13). 

– kultúra ako humánna identifikácia, �lovekom vytvorená skuto�nos�; 

– kultúra ako antropologický pojem, kde kultúra = druhá príroda, inštitucionalizované 

vz�ahy, civilizácia = materiálna kultúra, prostriedok ovládania prírody; 

– kultúra ako normatívny pojem, kde kultúra = výchova �loveka k ideálnej podobe, 

umenie = stelesnenie ideálu, civilizácia = dokonalé ovládnutie prírody; 

– kultúra ako sociologický pojem, kde kultúra = výtvor a sebavyjadrenie skupiny, 

diferencované pod�a hodnotových predstáv, symbolov, sociálnych foriem; 

– kultúra všedného d�a, kde sa kultúra vz�ahuje na každodennos�, životný štýl, 

subkultúry, vo�no�asové aktivity, hobby, kultúra bývania, stravovania, odievania … 

– „zvláštna“ kultúra, ktorá zah#�a profesionálnu tvorbu, reflektovanú estetiku, „vysokú“ 

kultúru, súbor umeleckých a intelektuálnych diel reflektovaných ako hodnoty a súbor 

inštitúcií, ktoré ich produkujú, šíria a regulujú. 

 
Globalizácia v kultúrnej praxi 

  

Slovenská kultúra bola v posledných desa�ro�iach vystavená mnohým tlakom. Po roku 

1989 sa na Slovensku objavili všetky smery, ktoré sa rozvíjali vo svete. Slovenská kultúra sa 

im naplno otvorila a postupne nadobúdala znaky masovej kultúry produkovanej vo svete. 

Zárove� s tými procesmi rástli snahy o definovanie „novej“ slovenskej kultúry, 

uvedomovanie si jej špecifík a zvláštností a cie�avedomé, systematické uchovávanie a 

kreovanie národnej kultúry a identity. Slovenská kultúra sa snažila prispôsobova� tomu, �o 

platí v medzinárodných súvislostiach.  

 60

nadnárodných sietí a kultúrnu výmenu ako zdroj nových impulzov a podnetov rozvoja 

v oblasti kultúry, zárove� tvoria protiváhu kultúrnej globalizácii a bázu miestnej kultúry. 

 V druhej polovici XX. storo�ia došlo k výrazným posunom v chápaní významu 

kultúry. Jednotlivé koncepcie sa snažia o vymedzenie kultúry cez kategóriu ideí, resp. 

ideálov, �udskú schopnos� tvori� symboly, alebo hodnoty, normy a vzory až po prístupy, kde 

sa kultúra prezentuje ako zdroj a zárove� repertoár konania, kapitál, súhrn typických 

životných štýlov, �i mechanizmus adaptácie. V sú�asných kulturologických koncepciách 

kultúra za�ína by� vnímaná ako pluralitné, rôznorodé a rovnocenné spôsoby života 

a �inorodej aktivity jednotlivcov ako aj nimi vytvorených sociálnych skupín. Je preto �oraz 

zložitejšie ju definova�. V. Gažová uvádza napríklad nasledovné definície pojmu kultúra 

(Gažová 2003, s. 13). 

– kultúra ako humánna identifikácia, �lovekom vytvorená skuto�nos�; 

– kultúra ako antropologický pojem, kde kultúra = druhá príroda, inštitucionalizované 

vz�ahy, civilizácia = materiálna kultúra, prostriedok ovládania prírody; 

– kultúra ako normatívny pojem, kde kultúra = výchova �loveka k ideálnej podobe, 

umenie = stelesnenie ideálu, civilizácia = dokonalé ovládnutie prírody; 

– kultúra ako sociologický pojem, kde kultúra = výtvor a sebavyjadrenie skupiny, 

diferencované pod�a hodnotových predstáv, symbolov, sociálnych foriem; 

– kultúra všedného d�a, kde sa kultúra vz�ahuje na každodennos�, životný štýl, 

subkultúry, vo�no�asové aktivity, hobby, kultúra bývania, stravovania, odievania … 

– „zvláštna“ kultúra, ktorá zah#�a profesionálnu tvorbu, reflektovanú estetiku, „vysokú“ 

kultúru, súbor umeleckých a intelektuálnych diel reflektovaných ako hodnoty a súbor 

inštitúcií, ktoré ich produkujú, šíria a regulujú. 

 
Globalizácia v kultúrnej praxi 

  

Slovenská kultúra bola v posledných desa�ro�iach vystavená mnohým tlakom. Po roku 

1989 sa na Slovensku objavili všetky smery, ktoré sa rozvíjali vo svete. Slovenská kultúra sa 

im naplno otvorila a postupne nadobúdala znaky masovej kultúry produkovanej vo svete. 

Zárove� s tými procesmi rástli snahy o definovanie „novej“ slovenskej kultúry, 

uvedomovanie si jej špecifík a zvláštností a cie�avedomé, systematické uchovávanie a 

kreovanie národnej kultúry a identity. Slovenská kultúra sa snažila prispôsobova� tomu, �o 

platí v medzinárodných súvislostiach.  



 61

Globalizácia je jedným z dominujúcich trendov sú�asnosti. Pojem globalizácia sa 

dostal do popredia po skon�ení studenej vojny medzi Západom a Východom na prelome 

osemdesiatych a devä�desiatych rokov. Ako prvý ho definoval anglický sociológ Anthony 

Giddens. Globalizácia vyjadruje vzájomnú prepojenos� a závislos� �astí svetového systému. 

Charakterizuje ju aktívny proces zjednocovania a zbližovania krajín, ekonomík, národov, 

kultúr a následne ich zoskupovanie do vä�ších celkov. Dá sa opísa� rozmachom dopravy, 

zvýšenou výmenou tovaru a služieb, vzájomnou závislos�ou finan�ných trhov, rozvojom 

telekomunika�ných a informa�ných technológii, redukciou národných bariér. Celosvetový 

proces globalizácie kapitalistickej ekonomiky a masmedií, prudký rozvoj turistiky, otvorenos� 

hraníc, pohyb osôb a tovarov spôsobili, že kultúra sa stáva priese�níkom kultúr - kultúrnou 

križovatkou nielen medzi susednými kultúrami, ale prebieha v reálnom �ase bez oh�adu na 

hranice a kontinenty.  

Kultúrna globalizácia predstavuje vysokú mieru interakcie medzi kultúrami a rozvoj 

masovej kultúry. Globálnu kultúru charakterizujú migrácia, kozmopolitizmus, westernizácia, 

amerikanizácia, mcdonaldizácia, easternizácia, tranzitnos� a multikuturalizmus.  

Multikulturalizmus je jedným z následkov globalizácie, pri�om multikultúrnos� 

chápeme nie ako koexistenciu rôznych kultúr ved�a seba, ale ako medzikultúrne porozumenie 

a medzikultúrnu empatiu. Globalizácia prináša do oblasti kultúry pozitívne aj negatívne 

vplyvy, zárove� predstavuje nové témy a výzvy. Tieto procesy narúšajú tradi�ný model 

chápania kultúry a kultúra sa postupne stáva predmetom konzumu. Nové technológie 

zotierajú rozdiely medzi profesionálnym a amatérskym umením, medzi ú�as�ou na kultúre 

a jej spotrebou. Pod vplyvom globalizácie sa v kultúre uplat�ujú nové média a interaktívne 

kreatívne �innosti. Vznikajú nové druhy umenia.  

 Kultúrno-osvetová �innos� ako imanentná sú�as� kultúry predstavuje „súhrn aktivít, 

ktoré svojím pôsobením na základe dobrovo�nej iniciatívy, záujmu a tvorivej schopnosti �udí 

prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života“ (Zákon �. 61/2000 

Z.z.). Takto realizovaná osvetová �innos� zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úrove� 

�udí tým, že:  

– sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, 

– prehlbuje vz�ah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín 

a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,  

– vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej �innosti, 

– vyh�adáva, ochra�uje, uchováva a sprístup�uje �udové tradície s dôrazom na tradi�nú 

a �udovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,  

 61

Globalizácia je jedným z dominujúcich trendov sú�asnosti. Pojem globalizácia sa 

dostal do popredia po skon�ení studenej vojny medzi Západom a Východom na prelome 

osemdesiatych a devä�desiatych rokov. Ako prvý ho definoval anglický sociológ Anthony 

Giddens. Globalizácia vyjadruje vzájomnú prepojenos� a závislos� �astí svetového systému. 

Charakterizuje ju aktívny proces zjednocovania a zbližovania krajín, ekonomík, národov, 

kultúr a následne ich zoskupovanie do vä�ších celkov. Dá sa opísa� rozmachom dopravy, 

zvýšenou výmenou tovaru a služieb, vzájomnou závislos�ou finan�ných trhov, rozvojom 

telekomunika�ných a informa�ných technológii, redukciou národných bariér. Celosvetový 

proces globalizácie kapitalistickej ekonomiky a masmedií, prudký rozvoj turistiky, otvorenos� 

hraníc, pohyb osôb a tovarov spôsobili, že kultúra sa stáva priese�níkom kultúr - kultúrnou 

križovatkou nielen medzi susednými kultúrami, ale prebieha v reálnom �ase bez oh�adu na 

hranice a kontinenty.  

Kultúrna globalizácia predstavuje vysokú mieru interakcie medzi kultúrami a rozvoj 

masovej kultúry. Globálnu kultúru charakterizujú migrácia, kozmopolitizmus, westernizácia, 

amerikanizácia, mcdonaldizácia, easternizácia, tranzitnos� a multikuturalizmus.  

Multikulturalizmus je jedným z následkov globalizácie, pri�om multikultúrnos� 

chápeme nie ako koexistenciu rôznych kultúr ved�a seba, ale ako medzikultúrne porozumenie 

a medzikultúrnu empatiu. Globalizácia prináša do oblasti kultúry pozitívne aj negatívne 

vplyvy, zárove� predstavuje nové témy a výzvy. Tieto procesy narúšajú tradi�ný model 

chápania kultúry a kultúra sa postupne stáva predmetom konzumu. Nové technológie 

zotierajú rozdiely medzi profesionálnym a amatérskym umením, medzi ú�as�ou na kultúre 

a jej spotrebou. Pod vplyvom globalizácie sa v kultúre uplat�ujú nové média a interaktívne 

kreatívne �innosti. Vznikajú nové druhy umenia.  

 Kultúrno-osvetová �innos� ako imanentná sú�as� kultúry predstavuje „súhrn aktivít, 

ktoré svojím pôsobením na základe dobrovo�nej iniciatívy, záujmu a tvorivej schopnosti �udí 

prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života“ (Zákon �. 61/2000 

Z.z.). Takto realizovaná osvetová �innos� zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úrove� 

�udí tým, že:  

– sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, 

– prehlbuje vz�ah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín 

a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,  

– vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej �innosti, 

– vyh�adáva, ochra�uje, uchováva a sprístup�uje �udové tradície s dôrazom na tradi�nú 

a �udovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,  

 61

Globalizácia je jedným z dominujúcich trendov sú�asnosti. Pojem globalizácia sa 

dostal do popredia po skon�ení studenej vojny medzi Západom a Východom na prelome 

osemdesiatych a devä�desiatych rokov. Ako prvý ho definoval anglický sociológ Anthony 

Giddens. Globalizácia vyjadruje vzájomnú prepojenos� a závislos� �astí svetového systému. 

Charakterizuje ju aktívny proces zjednocovania a zbližovania krajín, ekonomík, národov, 

kultúr a následne ich zoskupovanie do vä�ších celkov. Dá sa opísa� rozmachom dopravy, 

zvýšenou výmenou tovaru a služieb, vzájomnou závislos�ou finan�ných trhov, rozvojom 

telekomunika�ných a informa�ných technológii, redukciou národných bariér. Celosvetový 

proces globalizácie kapitalistickej ekonomiky a masmedií, prudký rozvoj turistiky, otvorenos� 

hraníc, pohyb osôb a tovarov spôsobili, že kultúra sa stáva priese�níkom kultúr - kultúrnou 

križovatkou nielen medzi susednými kultúrami, ale prebieha v reálnom �ase bez oh�adu na 

hranice a kontinenty.  

Kultúrna globalizácia predstavuje vysokú mieru interakcie medzi kultúrami a rozvoj 

masovej kultúry. Globálnu kultúru charakterizujú migrácia, kozmopolitizmus, westernizácia, 

amerikanizácia, mcdonaldizácia, easternizácia, tranzitnos� a multikuturalizmus.  

Multikulturalizmus je jedným z následkov globalizácie, pri�om multikultúrnos� 

chápeme nie ako koexistenciu rôznych kultúr ved�a seba, ale ako medzikultúrne porozumenie 

a medzikultúrnu empatiu. Globalizácia prináša do oblasti kultúry pozitívne aj negatívne 

vplyvy, zárove� predstavuje nové témy a výzvy. Tieto procesy narúšajú tradi�ný model 

chápania kultúry a kultúra sa postupne stáva predmetom konzumu. Nové technológie 

zotierajú rozdiely medzi profesionálnym a amatérskym umením, medzi ú�as�ou na kultúre 

a jej spotrebou. Pod vplyvom globalizácie sa v kultúre uplat�ujú nové média a interaktívne 

kreatívne �innosti. Vznikajú nové druhy umenia.  

 Kultúrno-osvetová �innos� ako imanentná sú�as� kultúry predstavuje „súhrn aktivít, 

ktoré svojím pôsobením na základe dobrovo�nej iniciatívy, záujmu a tvorivej schopnosti �udí 

prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života“ (Zákon �. 61/2000 

Z.z.). Takto realizovaná osvetová �innos� zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úrove� 

�udí tým, že:  

– sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, 

– prehlbuje vz�ah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín 

a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,  

– vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej �innosti, 

– vyh�adáva, ochra�uje, uchováva a sprístup�uje �udové tradície s dôrazom na tradi�nú 

a �udovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,  

 61

Globalizácia je jedným z dominujúcich trendov sú�asnosti. Pojem globalizácia sa 

dostal do popredia po skon�ení studenej vojny medzi Západom a Východom na prelome 

osemdesiatych a devä�desiatych rokov. Ako prvý ho definoval anglický sociológ Anthony 

Giddens. Globalizácia vyjadruje vzájomnú prepojenos� a závislos� �astí svetového systému. 

Charakterizuje ju aktívny proces zjednocovania a zbližovania krajín, ekonomík, národov, 

kultúr a následne ich zoskupovanie do vä�ších celkov. Dá sa opísa� rozmachom dopravy, 

zvýšenou výmenou tovaru a služieb, vzájomnou závislos�ou finan�ných trhov, rozvojom 

telekomunika�ných a informa�ných technológii, redukciou národných bariér. Celosvetový 

proces globalizácie kapitalistickej ekonomiky a masmedií, prudký rozvoj turistiky, otvorenos� 

hraníc, pohyb osôb a tovarov spôsobili, že kultúra sa stáva priese�níkom kultúr - kultúrnou 

križovatkou nielen medzi susednými kultúrami, ale prebieha v reálnom �ase bez oh�adu na 

hranice a kontinenty.  

Kultúrna globalizácia predstavuje vysokú mieru interakcie medzi kultúrami a rozvoj 

masovej kultúry. Globálnu kultúru charakterizujú migrácia, kozmopolitizmus, westernizácia, 

amerikanizácia, mcdonaldizácia, easternizácia, tranzitnos� a multikuturalizmus.  

Multikulturalizmus je jedným z následkov globalizácie, pri�om multikultúrnos� 

chápeme nie ako koexistenciu rôznych kultúr ved�a seba, ale ako medzikultúrne porozumenie 

a medzikultúrnu empatiu. Globalizácia prináša do oblasti kultúry pozitívne aj negatívne 

vplyvy, zárove� predstavuje nové témy a výzvy. Tieto procesy narúšajú tradi�ný model 

chápania kultúry a kultúra sa postupne stáva predmetom konzumu. Nové technológie 

zotierajú rozdiely medzi profesionálnym a amatérskym umením, medzi ú�as�ou na kultúre 

a jej spotrebou. Pod vplyvom globalizácie sa v kultúre uplat�ujú nové média a interaktívne 

kreatívne �innosti. Vznikajú nové druhy umenia.  

 Kultúrno-osvetová �innos� ako imanentná sú�as� kultúry predstavuje „súhrn aktivít, 

ktoré svojím pôsobením na základe dobrovo�nej iniciatívy, záujmu a tvorivej schopnosti �udí 

prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života“ (Zákon �. 61/2000 

Z.z.). Takto realizovaná osvetová �innos� zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úrove� 

�udí tým, že:  

– sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, 

– prehlbuje vz�ah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín 

a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,  

– vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej �innosti, 

– vyh�adáva, ochra�uje, uchováva a sprístup�uje �udové tradície s dôrazom na tradi�nú 

a �udovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,  



 62

– napomáha prevenciu protispolo�enských javov a drogových závislostí, umož�uje 

�u!om nap��a� ich vo�ný �as kultúrnymi aktivitami. 

V kultúrno-osvetovej a výchovnej �innosti sa trendy súvisiace s globalizáciou prejavili 

najmä v oblasti obsahovo-tematickej štruktúry. V posledných rokoch sa pertraktovali otázky 

rodovej rovnosti, problematika nediskriminácie a �udských práv, prevencie závislostí a 

ekonomickej gramotnosti. Dôležitou sa stáva aj kultúra znevýhodnených skupín obyvate�stva, 

kultúrny turizmus a iné. Všetky tieto témy si postupne nachádzajú miesto v �innosti 

kultúrnych subjektov a stali sa rovnocennými zložkami kultúrneho a vzdelávacieho 

pôsobenia. 

Globalizácia znamená aj zmenu formálnej stránky výchovno-vzdelávacích podujatí. 

Do popredia sa dostávajú nové formy kultúrno-osvetovej �innosti. Ide predovšetkým 

o dištan�né a kombinované formy vzdelávania, ktoré na základe využívania informa�ných 

technológií a inovatívnych postupov umož�ujú efektívnejší vplyv na ú�astníkov. Globalizácia 

priniesla do oblasti kultúry aj interaktívne vzdelávanie, on-line konferencie, e-learning, 

vzdelávacie materiály zdie�ané cez internet a !alšie moderné metódy a formy komunikácie. 

Vznikajú medzinárodné siete a konzorciá, rozvíja sa cezhrani�ná spolupráca, kde kultúrne 

subjekty spolupracujú, vymie�ajú si skúsenosti a know-how, kreujú spolo�né vízie a projekty 

podporujúce multikulturalitu.  

 

Národná kultúra v kultúrnej praxi 

 

Globalizáciu v kultúre sprevádza opa�ný proces – regionalizácia a individualizácia a 

návrat k národným hodnotám. Ak vychádzame z definície, že miestna a regionálna kultúra je 

systém všetkých kultúrnych a kultúrno-spolo�enských fenoménov vyskytujúcich sa v jednej 

obci (regióne), potom národná kultúra predstavuje takýto systém v rámci národa, resp. štátu.  

Kultúra je pod�a Stratégie rozvoja kultúry slovenskej republiky na 2014 – 2020 

(Dostupné na http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva-c.html) celok tvorby, 

difúzie a konzumu produktov tvorivého �udského ducha v oblasti umení a poznatkov, 

predstavuje súbor hodnôt, noriem a artefaktov, ktorých úlohou má by� kultivácia spolo�nosti 

a ako taká má zastáva� dominantné postavenie v spolo�nosti. Ke!že je kolektívnym �udským 

produktom, výsledkom spolo�enskej �innosti �udí, materiálnej výroby i ostatného 

spolo�enského života, bytostne sa týka každého jedinca a každého spolo�enstva. Vznikla 

a neustále sa rozvíja v procesoch vzájomného pôsobenia �udí a v ich sociálnej �innosti ako 

produkt mnohých generácií, pri�om jej mechanizmom je tradícia (ustálenie vzorov správania 
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subjekty spolupracujú, vymie�ajú si skúsenosti a know-how, kreujú spolo�né vízie a projekty 

podporujúce multikulturalitu.  

 

Národná kultúra v kultúrnej praxi 

 

Globalizáciu v kultúre sprevádza opa�ný proces – regionalizácia a individualizácia a 

návrat k národným hodnotám. Ak vychádzame z definície, že miestna a regionálna kultúra je 

systém všetkých kultúrnych a kultúrno-spolo�enských fenoménov vyskytujúcich sa v jednej 

obci (regióne), potom národná kultúra predstavuje takýto systém v rámci národa, resp. štátu.  

Kultúra je pod�a Stratégie rozvoja kultúry slovenskej republiky na 2014 – 2020 

(Dostupné na http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva-c.html) celok tvorby, 

difúzie a konzumu produktov tvorivého �udského ducha v oblasti umení a poznatkov, 

predstavuje súbor hodnôt, noriem a artefaktov, ktorých úlohou má by� kultivácia spolo�nosti 

a ako taká má zastáva� dominantné postavenie v spolo�nosti. Ke!že je kolektívnym �udským 

produktom, výsledkom spolo�enskej �innosti �udí, materiálnej výroby i ostatného 

spolo�enského života, bytostne sa týka každého jedinca a každého spolo�enstva. Vznikla 

a neustále sa rozvíja v procesoch vzájomného pôsobenia �udí a v ich sociálnej �innosti ako 

produkt mnohých generácií, pri�om jej mechanizmom je tradícia (ustálenie vzorov správania 
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a �innosti) ako podstata �udstva. Je prejavom národnej hrdosti a identity. V kultúrnom 

priestore Slovenska, ktorého základom je spolo�né kultúrne dedi�stvo, ide v podstate o 

spôsob organizácie, uskuto��ovania a rozvoja �inností, spredmetnených v materiálnych i 

nemateriálnych výsledkoch každodennej �innosti.“  V stratégii sa !alej uvádza, že: 

– kultúra je zuš�ach�ujúcou energiou, je faktorom utvárania identity a charakteru 

spolo�nosti dovnútra i navonok, 

– kultúra má základ v slobodnej tvorivosti jednotlivca, 

– kultúra je pre spolo�nos� zdrojom inovácií, 

– kultúra je priestorom pre tvorbu duchovných hodnôt, v!aka ktorým je život hodný 

žitia, 

– kultúra zastupuje v systéme výchovy a vzdelávania dôležitý prvok kultivácie 

�loveka, 

– kultúra je základom pre kontinuitu prítomnosti s minulos�ou, 

– kultúra je najvýznamnejším faktorom utvárania identity a charakteru spolo�nosti 

dovnútra i navonok. 

Diferenciácia a individualizácia v národnej kultúre umož�uje, aby �oraz viac 

lokálnych a regionálnych aktivít sa prezentovalo verejne. To prispieva k vä�šej pestrosti 

národnej kultúry a vä�šej možnosti bráni� sa globalizácii a multikulturalizmu, taktiež 

vymedzi� svoju identitu a h�ada� a formulova� svoje zvláštnosti a špecifiká. 

Kultúru tvoria jedine�né a rozmanité prvky. Rozlohou neve�ké Slovensko sa 

bohatstvom kultúrnej ponuky podobá mozaike, vytvorenej z mnohých jedine�ných foriem 

a prejavov. Oblasti a regióny sa vzájomne líšia rozmanitos�ou prejavov „spôsobu života“: od 

rozdielnych spôsobov obživy a hospodárenia, zvykov a oby�ajových tradícií cez tradi�nú 

�udovú architektúru, regionálne špecifické pokrmy, pestované plodiny až po špecifické 

odlišnosti v spôsoboch odievania (kroj, tradi�ný odev). Hoci hovoríme o európskej kultúre, 

európsky kultúrny priestor je špecifický tým, že jeho podobu od po�iatkov vytváralo 

množstvo kultúr, ktoré boli vo vzájomnom kontakte a dialógu. Na pozitívne aj negatívne 

skúsenosti z dlhodobého kreovania princípov kultúrneho pluralizmu odkazuje motto 

Európskej únie „Zjednotení v rozmanitosti“ (Slušná 2013, s. 24). 

 Národnú kultúru reprezentujú jej tradície, všeobecne uznávané pravidlá, normy a 

hodnoty, miestne a regionálne kultúrne pamiatky a architektúra, ako aj aktivity kultúrnych 

inštitúcií, zariadení a iných subjektov. Národná kultúra zah#�a v sebe komplex tradi�ných 

�udových a novo vytváraných hodnôt, uspokojuje kultúrne potreby obyvate�stva. Je faktorom 

presadzovania národnej identity. Národná kultúra Slovenskej republiky dnes predstavuje 
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široké spektrum �inností a aktivít. Sú to aktivity výchovno-vzdelávacie, záujmové 

a umelecké. Kultúrne subjekty realizujú aj výskumné, metodické a poradenské �innosti, 

pripravujú rôzne edi�né a publika�né výstupy. 

Kultúrne dedi�stvo SR je nenahradite�ným bohatstvom štátu a jeho ob�anov, je 

dokladom vývoja spolo�nosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom 

vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, 

etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska. 

Kultúrnym dedi�stvom sú hmotné a nehmotné hodnoty, hnute�né a nehnute�né veci vrátane 

importovaných diel a myšlienok, ktoré našli na Slovensku miesto a uplatnenie (Deklarácia 

Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedi�stva schválená).  

 Jednou z prioritných oblastí strategického rozvoja kultúry je zachovanie, obnova 

a sprístup�ovanie kultúrneho dedi�stva. Pritom nejde iba o zachovávanie minulého, ale o jeho 

propagáciu a popularizáciu takými formami, ktoré ho budú integrova� do sú�asného 

kultúrneho života a prezentova� ako rozvojový aspekt spolo�nosti. Kultúrne dedi�stvo 

predstavuje taktiež dôležitú platformu pre oblas� vzdelávania, sú�asnej umeleckej tvorby �i 

kultúrneho turizmu. V kultúrnej praxi sa �asto stretávame s kultúrnym dedi�stvom v hmotnej 

forme (architektúra, kultúrne pamiatky, �udovoumelecké výrobky a pod.) a nehmotnej forme 

(folklór alebo scénický folklorizmus, tradi�ná �udová kultúra, divadlo, výtvarná, fotografická, 

filmová tvorba a pod.). V sú�asnosti prebieha proces digitalizácie všetkých sú�astí kultúrneho 

dedi�stva (kultúrnych obsahov a objektov), ktorý zabezpe�í nielen ich zachovávanie, ale 

zárove� novým spôsobom umožní sprístupni� a prezentova� kultúrne dedi�stvo širokému 

okruhu užívate�ov. Rozvoj kultúry nie je myslite�ný bez adekvátnej infraštruktúry. 

Kultúrna infraštruktúra je podmienkou na realizáciu kultúrnych �inností. Dnes ju 

prezentuje bohatá, pestrá a rôznorodá sie� kultúrnych subjektov. Ke! hovoríme o kultúrnej 

infraštruktúre, máme na mysli v najširšom zmysle slova objekty a hmotné zariadenia  

(historické budovy, kultúrne domy, múzeá, divadlá, kiná, galérie a výstavné siene, knižnice, 

areály pamätníkov, verejné priestory využívané na spolo�enské podujatia a iné), ktoré 

umož�ujú sprostredkova�, sprístup�ova� a poskytova� kultúrne statky, kultúrne aktivity 

a služby obyvate�stvu, ale aj technické vybavenie týchto objektov a odborných pracovísk 

v oblasti kultúry (depozitáre, archívy, konzerva�né, reštaurátorské dielne). V ur�itom zmysle 

sú to aj základné umelecké školy, múzeá v prírode, hvezdárne, planetáriá, kníhkupectvá, aj 

súkromná kultúrna infraštruktúra. "alšiu, pomerne ve�kú �as� predstavujú aj informa�né 

a digitaliza�né technológie slúžiace v oblasti živej kultúry (internet, zvuková a obrazová 

technika, tla�iarenská technika a pod.). 
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a sprístup�ovanie kultúrneho dedi�stva. Pritom nejde iba o zachovávanie minulého, ale o jeho 

propagáciu a popularizáciu takými formami, ktoré ho budú integrova� do sú�asného 

kultúrneho života a prezentova� ako rozvojový aspekt spolo�nosti. Kultúrne dedi�stvo 

predstavuje taktiež dôležitú platformu pre oblas� vzdelávania, sú�asnej umeleckej tvorby �i 
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okruhu užívate�ov. Rozvoj kultúry nie je myslite�ný bez adekvátnej infraštruktúry. 

Kultúrna infraštruktúra je podmienkou na realizáciu kultúrnych �inností. Dnes ju 
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(historické budovy, kultúrne domy, múzeá, divadlá, kiná, galérie a výstavné siene, knižnice, 

areály pamätníkov, verejné priestory využívané na spolo�enské podujatia a iné), ktoré 

umož�ujú sprostredkova�, sprístup�ova� a poskytova� kultúrne statky, kultúrne aktivity 

a služby obyvate�stvu, ale aj technické vybavenie týchto objektov a odborných pracovísk 

v oblasti kultúry (depozitáre, archívy, konzerva�né, reštaurátorské dielne). V ur�itom zmysle 

sú to aj základné umelecké školy, múzeá v prírode, hvezdárne, planetáriá, kníhkupectvá, aj 

súkromná kultúrna infraštruktúra. "alšiu, pomerne ve�kú �as� predstavujú aj informa�né 

a digitaliza�né technológie slúžiace v oblasti živej kultúry (internet, zvuková a obrazová 

technika, tla�iarenská technika a pod.). 
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Ve�ký význam pre rozvoj kultúry majú národné kultúrne inštitúcie. V sú�asnosti na 

Slovensku v oblasti kultúry pôsobí 29 inštitúcií, ktoré sú v zria!ovate�skej pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ide o 2 galérie, 6 knižníc, 5 divadiel, 4 hudobné 

inštitúcie, 3 múzeá, !alej je to Národné osvetové centrum, Literárne informa�né centrum, 

Lú�nica, S`UK, Ú`UV, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Slovenská ústredná 

hvezdáre�, Slovenské centrum dizajnu a Slovenský filmový ústav. (Organizácie 

v zria!ovate�skej pôsobnosti MK SR, (http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva-

c.html) Viaceré z týchto inštitúcií pôsobia ako metodické centrá a majú svoje pendanty 

v krajoch a okresoch. Okrem toho v regiónoch pôsobia regionálne kultúrne inštitúcie (divadlá, 

múzea, knižnice, kultúrne strediská a pod.) ako centrá kultúry, v ktorých pracujú profesionálni 

kultúrni pracovníci.  

Národné osvetové centrum a jeho �innos� v oblasti realizácie kultúrnych aktivít 
  

Národné osvetové centrum(!alej len NOC)ako ústredná organizácia v oblasti kultúry 

v zmysle rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zria!ovacej listiny 

zabezpe�uje funkcie: 

– rezortného odborno-metodického pracoviska pre osvetovú �innos�, 

– rezortného koordina�ného pracoviska pre teóriu, výskum, analýzu, metodiku, 

vzdelávanie, informatiku a dokumentáciu kultúry, 

– rezortného koordina�ného pracoviska pre oblas� vzdelávania, 

– rezortného koordina�ného pracoviska pre oblas� štatistiky (Zria!ovacia listina 

NOC, htttp:/www.nocka.sk/dokumenty/). 

Na základe spomínaných funkcií NOC predstavuje inštitúciu, ktorá prepája teóriu 

a praxou miestnej a regionálnej kultúry. Zárove� v jeho �innosti sa vzájomne prelínajú 

metodicko-poradenská, vzdelávacia, realiza�ná a edi�ná �innos�. Podstatu �innosti NOC 

predstavuje oblas� vzdelávania (profesijného i záujmového v oblasti kultúry) a záujmová 

umelecká �innos� a ich usmer�ovanie a realizácia. Práve v týchto oblastiach sa najviac 

prejavujú globaliza�né trendy i dôraz na prezentovanie národnej kultúry a kultúrneho 

dedi�stva. Najvýznamnejšími aktivitami NOC sú tradi�né podujatia ako napríklad Folklórny 

festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov Kubín a celý systém sú�aží a prehliadok 

amatérskeho umenia a vzdelávacích aktivít. Pri nap��aní svojho poslania NOC spolupracuje 

so širokým spektrom inštitúcií a organizácií (akademická pôda, inštitúcie iných rezortov, 

inštitúcie v rámci rezortu kultúry, tretí sektor a pod.). Nemenej významnú �as� 

spolupracovníkov NOC tvoria jednotlivci - odborníci z praxe. Sú�as�ou �innosti NOC sú aj 
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aktivity spojené s koordináciou a usmer�ovaním národných projektov zameraných na 

digitalizáciu kultúrneho dedi�stva, aktivity zamerané na prezentáciu sú�asného vizuálneho 

umenia v Slovenskom centre vizuálneho umenia a podpora projektov v rámci aktivít 

Európskeho kontaktného bodu. 

 

Výstupy �innosti NOC 

  

V rámci bohatej �innosti NOC sa v posledných rokoch uskuto�nil celý rad 

vzdelávacích aktivít, ktoré dokumentujú globaliza�né a zárove� národné vplyvy. Medzi 

najúspešnejšie z nich môžeme považova� aktivity akreditované Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu - kurzy Manažment a marketing v kultúre, Animátor kultúry, Manažment 

kultúrneho turizmu, !alej Kultúrne dedi�stvo v miestnej a regionálnej kultúre, Manažér 

ob�ianskeho vzdelávania, semináre a workshopy na témy �udských práv, dobrovo�níctva 

v oblasti kultúry a pod. V rámci projektov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom 

NOC uskuto�nilo napríklad projekt s cie�om implementova� dištan�né vzdelávanie 

v kultúrno-osvetovej �innosti, projekt zameraný na získavanie zru�ností v oblasti 

informa�ných technológií, projekt propagujúci Európsky rok mezikultúrneho dialógu. 

V oblasti záujmovej umeleckej �innosti NOC pravidelne s pomocou regionálnych 

partnerov organizuje celoštátne sú�aže a prehliadky v oblasti folklóru, amatérskeho divadla 

a umeleckého prednesu, amatérskeho filmu a fotografie, amatérskeho výtvarného umenia, 

literatúry, zborového spevu a dychovej a komornej hudby a iné. Sú�as�ou týchto sú�aží sú aj 

odborné workshopy, semináre a poradne. 

Sú�as�ou �innosti NOC je aj vydávanie teoretických a odborno-metodických 

materiálov, repertoárových zborníkov a notovín. NOC vydalo viacero publikácií, ktoré 

dokumentujú tak globálne ako i národné trendy v oblasti kultúry. Medzi najviac oce�ované 

patria – Kultúra, kultúrna rozmanitos� a multikultúrna výchova, Malá multikultúrna kuchárka, 

Aspekty a trendy sú�asnej kultúry, Dobrovo�níctvo v oblasti kultúry, Vo�ný �as - príležitos� 

pre na rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania, Historické, spolo�enské a kultúrne dedi�stvo 

sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a iné. Každoro�ne NOC vydáva aj Kultúrno-

historický kalendár, v ktorom prezentuje najvýznamnejšie udalosti a osobnosti našej 

spolo�nosti, histórie a kultúry. Okrem toho NOC je vydavate�om periodík Národné osveta, 

Javisko a Sociálna prevencia.  

 Záverom môžeme konštatova�, že Národné osvetové centrum je subjektom, ktorý 

svojou bohatou �innos�ou v priestore neprofesionálnej kultúry v miestnych a regionálnych 
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podmienkach prispieva k h�adaniu a tvorbe modelov úspešného fungovania a rozvoja živej 

národnej kultúry. 
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Posilnenie národnej identity Slovákov vznikom Slovenskej 

cirkevnej provincie 

Renáta Jakub�ová 

 

Abstract 

Study is dedicated to one of factors strengthening national indentity of Slovaks - existence of 

the first slovak ecclesiastical province in the history of Slovak nation. Slovakian ecclesiastical 

province was created in 30th december 1977 and was erigated by pope Pavol VI. Its existence 

is a result of long development dating back to the period of Great Moravia and 

mainly bilateral diplomatic efforts from Czechoslovak republik (mainly from creation of the 

first CSR) and Apostolic See. Problematic is processed in historical context. 

Keywords: Slovak ecclesiastical province, Great Moravia, archbishop Metod, prince 

Rastislav, Diocese, Czechoslovak Socialist Republic, Christianizm, nacional identity. 

 

 Existuje množstvo faktorov, ktoré dávajú vznik, resp. posil�ujú národnú identitu 

v rozli�ných  historických etapách formovania národa. V tomto príspevku sa chceme dotknú� 

fenoménu posilnenia národnej identity - erigovaním cirkevnej provincie na území Slovenska 

v roku 1977. Vyhlásenie pevných cirkevných hraníc – vznik cirkevnej provincie považujem, 

za jeden z dôležitých �inite�ov v posilnení národnej identity a budovania národnej kultúry 

v prostredí globalizácie. Je historickou skuto�nos�ou, že jedným z hlavných podmienok 

nových štátnych útvarov v celej strednej Európe na za�iatku stredoveku bolo rozšírenie 

kres�anstva. Vznik kres�anských inštitúcií, presadenie sa novej kres�anskej kultúry (Judák 

2002, s. 95). 

 

Vznik cirkevnej provincie – Moravsko-panónskeho arcibiskupstva na území Slovenska 

  

Ak chceme celistvo opísa� situáciu vzniku cirkevnej provincie na území Slovenska, je 

nutné zájs� až k jej historickým kore�om, ktoré siahajú na územie Ve�kej Moravy do obdobia 

polovice 9. storo�ia n. l. Geopolitický názov Ve�ká Morava je umelý názov byzantského 

pôvodu (Kuzmík 1983, s. 19). Autorka ho používa, lebo táto terminológia je v literatúre dos� 

zrozumite�ná a tradi�ná. Hoci cirkevnosprávna organizácia - cirkevná provincia - nemala 

v tomto období dlhé trvanie, predsa mala ve�ký význam. Naše územie už malo za sebou 
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obdobie v�asnej christianizácie (7. storo�ie) aj pôsobenie prvých severských, najmä írskych 

a íroškótskych misionárov (Dvorník 1963, s. 22), neskôr misionárov z Grécka a Valašska a 

bavorských misionárov z Franskej ríše1. Slovania poznali kres�anstvo ešte od byzantských 

kupcov, s ktorými sa dokázate�ne stýkali od polovice 7. storo�ia. Nešlo vtedy ešte o zámerne 

organizovanú misijnú �innos�, �iže nešlo o masové poznanie kres�anstva obyvate�mi 

Moravy. Organizovaná misijná �innos� za�ala až po porážke Avarov a podmanení Slovanov 

Frankami (Mišík 1963, s. 20 a 22). Kres�anstvo prenikalo k Slovanom z oboch kres�anských 

ohnísk - z Ríma i z Carihradu. Šírilo sa pomaly, lebo jeho šíritelia nepoznali ich re�, mravy 

a národné oby�aje. 

 Karol Ve�ký po porážke Avarov r. 796 organizoval dobyté územia aj v 

cirkevnosprávnej oblasti. Od r. 803 po dohodách a po rozhodnutí aquilejského patriarchátu 

pripadli územia južne od Drávy resp. Dunaja a územie medzi Drávou, Rábou a Dunajom 

so�nohradskému arcibiskupstvu. Pasovskému biskupstvu pripadlo územie severozápadne od 

Drávy t.j. horná Panónia. Išlo o jurisdik�né územia jednotlivých, už existujúcich franských 

biskupstiev, ktorým sa tak zvä�šilo ich správne územie (Mišík 1963, s. 22). 

 Kme�ové útvary okolo Moravy a Nitry boli síce politicky závislé od Frankov, ale 

nepatrili Franskej ríši, �iže cirkevnoprávne boli iba misijným územím. Takáto situácia 

pretrvala až do príchodu Cyrila a Metoda, ktorí tu zriadili samostatnú cirkevnú provinciu. 

 V roku 828 knieža Pribina v Nitrianskom kniežatstve dokon�il christianiza�ný proces 

a dal postavi� hradiská a v nich kostoly zabezpe�ené k�azmi2. Známy je prvý murovaný 

kres�anský kostol, o ktorom sa nám zachovala písomná správa, ktorý bol vysvätený 

so�nohradským arcibiskupom Adalrámom pri jeho ceste do Panónie. Rok 833 - 

pravdepodobné dokon�enie stavby kostola a jeho vysvätenia sa považuje za „prvý verejný 

krok“ do kres�anstva (Mišík 1963, s. 22). Vysvätenie kostola bola osobná zásluha knieža�a 

Pribinu a zrejme aj jedna z prí�in jeho vyhnania (Pastrnek 1902, s. 65 pozn. 52). Po násilnom 

ovládnutí Nitrianskeho kniežatstva Mojmírom v roku 833, ke! sa Pribina utiahol do léna r. 

838 (Mišík 1963, s. 20) od franského krá�a `udovíta Nemca do okolia Blatenského jazera, dal 

Mojmír vystava� Blatnohrad a asi tridsa� kostolov. Na území Ve�kej Moravy3 pôsobili 

                                                 
1Autor ako prvotný zdroj informácie uvádza Legendu o Konštantínovi. Porov.: MIŠÍK, M.: Politické  a cirkevné 
postavenie Ve�kej Moravy pred príchodom Cyrila  a Metoda. 
2�iže pod�a autora kres�anstvo tu už malo dos� pevné základy, ke!že christianizácia tu už prebiehala. Porov.: 
MIŠÍK, M. Politické a cirkevné postavenie Ve�kej Moravy pred príchodom Cyrila a Metoda. 
3Ad terminlógia pojmu „Ve�ká Morava“: štát Rastislava a Svätopluka v 9. storo�í n.l. Táto terminológia je pod�a 
historikov nepresná, pretože najstaršie zachovalé súdobé pramene ho ozna�ujú ako Maraha, Maravia, Moravia, 
Marahava bez prívlastku „Ve�ká“ Morava, ale i Krá�ovstvo moravské, Krá�ovstvo Svätoplukovo. Takúto 
terminológiu prvý krát použil cisár Konštantín VII. Porfýrogennétos v diele „O spravovaní ríše“ (polovica 
10.storo�ia). prívlastok „Ve�ká“ Morava sa prvý krát objavil v bulharskom dokumente Uspenije Kirilla, ktoré 
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misionári z Franskej ríše, najmä zo salzburskej a passovskej diecézy. "alší prichádzali z Istrie 

a severného Talianska.  

 Na území Moravskej ríše existujú mnohé vzácne archeologické pozostatky, ktoré 

dokazujú kres�anstvo. Už pred príchodom byzantskej misie tam existovali murované kostoly 

postavené v prvej polovici 9. storo�ia. Výskumy odhalili základy štrnástich cirkevných 

stavieb postavených z kame�a. (Napr. Modrá pri Velehrade, Mikul�ice, Sady pri Uherskom 

Hradišti v blízkosti dnešného Velehradu, Nitra a i.) (Dvorník 1970, s. 101 – 107). 

 Osoba panovníka v stredoveku výrazne ovplyv�ovala právny aj politický charakter 

celého štátu a navonok ho výlu�ne reprezentovala. V roku 863 môžeme Ve�kú Moravu 

ozna�i� ako kres�anský štát, nako�ko jej predstavite� knieža Rastislav bol horlivým 

kres�anom a záležalo mu osobne i politicky na tom, aby celá ríša vyznávala kres�anstvo. 

(Mišík 1963, s. 22). Knieža Rastislav sa chcel vymani� spod cirkevnosprávneho vplyvu 

Východofranskej ríše, najmä po úspešnej obrane Ve�kej Moravy proti `udovítovi Nemcovi v 

roku 855. Po úspešnej defenzíve dal Rastislav vyhna� aspo� �as� bavorských k�azov z Ve�kej 

Moravy a zvýšil sa po�et misionárov z Istrie a byzantskej Dalmácie (Dvorník 1970, s. 87). 

Rastislavova požiadavka o misionárov vyslaná pápežovi4 Mikulášovi I. alebo Benediktovi III. 

(asi v r. 861) zostala bez odpovede, pretože tento krok mal aj politický rozmer5. Rastislav 

žiadal k�azov, ktorí by u�ili v slovanskej re�i a nepodliehali by bavorským k�azom, �ím chcel 

zamedzi� vplyv Východofranskej ríše, avšak tým by pápež prišiel o priaze� Východofranskej 

ríše, avšak na tomto spojenectve Svätej stolici záležalo. Pápež by tiež porušil práva 

juhonemeckej provincie.  

 „Moravania za vlády Mojmíra I. a Rastislava boli už získaní pre kres�anstvo. U�itelia 

z Valašska, z Grécka a Nemecka, ako hovorí slovanská legenda, prichádzali a u�ili �ud 

rôznym spôsobom a zaiste bez náležitej znalosti slovanského jazyka. Neexistovala tu vlastná 

cirkevná organizácia, bez ktorej nebolo možné dosiahnu� trvalejších úspechov“6 (Pastrnek, 

1902, s. 65). Rastislav sa so svojou požiadavkou o biskupa-u�ite�a kres�anstva v jazyku, ktorý 

by bol zrozumite�ný jeho �udu v roku 862 obrátil po druhýkrát, a to na Byzantského cisára 

Michala III.. Alojz Miškovi� tvrdí, že hlavným Rastislavovým zámerom bolo zriadenie 

provincie so samostatnou cirkevnou hierarchiou, ke!že kres�anstvo už rozšírené bolo. Do 

                                                                                                                                                         
vznikli až v 11. – 13. storo�í. Najsprávnejšie by bolo používa� titul Morava, Moravská ríša. Obyvate�ov ríše 
Moravy nazýva� Slovanmi a obyvate�ov ústredného jadra Rastislavovej ríše treba nazýva� Slovákmi, v zmysle 
predkovia – dávni Slováci. Porov.: "URICA, M.-S.: Slovenský národ a dielo svätého Metoda. 
4Nie je jasné, �i Rastislavovo posolstvo bolo vyslané do Ríma za pápeža Mikuláša I., alebo za Benedikta III. (r. 
855-858.) Pozri Magnae Moraviae Fontes Historici, II., Brno 1967. str. 148. Pozn. 10.  
5Pápež si nechcel znepriateli� Frankov, ktorí mu poskytovali pomoc v boji proti Byzancii a proti Saracénom. 
6Preklad autorky. 
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politických záležitosti sa mu stále vmiešaval nepriate� pod cirkevným rúškom a tohto sa 

potreboval zbavi� (Miškovi� 1963, s. 53). Politická situácia ho nútila k rýchlemu konaniu. 

Autorka sa priklá�a k tomuto názoru, lebo Rastislav pracoval najmä na ochrane zjednotenej 

ríše a cirkevnoprávne záležitosti boli nepriate�ovi stále zámienkou k nežiadúcemu 

politickému vplyvu. 

 V roku 863 prišli na Ve�kú Moravu zo svojou misiou solúnski bratia k�az Konštantín 

a diakon Metod, hovoriaci re�ou Slovanov. Tento bonus znalosti jazykov domorodých 

obyvate�ov oboch u�encov z Východu bol nepochybne obrovský a pod�a nás práve táto 

skuto�nos� bola dôvodom úspechu misie Konštantína a Metoda. Konštantín a Metod neboli 

vysvätení na biskupov zrejme preto, že biskupské svätenie nechceli prija� od patriarchu 

Fócia7 a nechceli poruši� rímsku právomoc nad Panóniou, preto išli na Ve�kú Moravu len ako 
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období do právomoci passovského biskupa Hartwiga, od roku 866 po smrti Hartwiga bol jeho 

nástupcom biskup Hermanricus (Lacko 1983, s. 435 - 436). To potvrdzuje i Teotmarov 

(biskup Pasova) list pápežovovi Jánovi IX. Má obranný charakter a potvrdzuje práva 

passovského biskupa na územie Moravy. 

 Práca misionárov bola prevratná v tom, že u�ili �ud v re�i, ktorú poznali, teda 

v slovanskom jazyku. Na Morave nenašli �ud pohanský, ktorý by bolo treba krsti� a u�i� 

základom kres�anstva, ale u�ili tu pravosti kres�anskej viery. Bratia misionári pochádzali 

z Grécka, boli teda byzantského (východného) obradu. V tomto obrade sa konali aj ich prvé 

bohoslužby (Dvorník 1970, s. 122-123). 

 Konštantín pravdepodobne slovanské písmo - hlaholiku - pre Slovanov pripravoval už 

dávnejšie pred pozvaním na misiu na Ve�kú Moravu. Za�atú prácu už len dokon�il (Marsina 

1985, s. 41-42), pretože za taký krátky �as nemohol vytvori� kompletne celé staroslovanské 

písmo. �ernochvostova teória o genéze hlaholiky tvrdí, že je pravdepodobné, že Konštantín 

pri zostavovaní písma použil tri základné tvary – symboly: kruh ako symbol nekone�ného 

Boha, trojuholník ako symbol Svätej Trojice a kríž ako symbol Ježiša Krista. Ich kombináciou 

vytvoril vä�šinu písmen hlaholiky. Písmo bolo základom úspechu misie. Ako prvá bola 

preložená kniha evanjelií- tzv. Evanjeliár8. Konštantín používal vo vlastnom byzantskom, t.j. 

                                                 
7Fócius je negatívna postava, dosadený patriarcha Carihradu,  známa zo sporu ikonoklazmus, ktorý po vyostrení 
v roku 1054 skon�il Východnou schizmou katolíckej cirkvi trvajúcou dodnes. Vznik tzv. Pravoslávnej cirkvi, 
ktorá pokladá pápeža za jedného z piatich najvyšších patriarchov Cirkvi, (tzv. Ravenské dokumenty) priznáva 
pápežovi „prvenstvo medzi prvými“, ale neuznáva hierarchicky primát pápeža, nie je sú�as�ou cirkvi katolíckej. 
8Je to výber významných textov Nového zákona ktoré sú �ítané po�as bohoslužby. Ustálená zbierka statí 
Evanjelií. 
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gréckom obrade sloviensky jazyk9. Toto bolo poverenie od pápeža v bule Industriae Tuae. 

Knieža Rastislav vytváral solúnskym misionárom priaznivé podmienky pre ich pôsobenie. 

Plánoval zriadenie samostatnej provincie, �ím by dosiahol vymanenie sa spod vplyvu 

Frankov. 

 Po príchode na Moravu Konštantín a Metod zistili, že nemeckí misionári tu zaviedli 

západný t.j. rímsky obrad. Ke! sa ho i sám Metod (ako k�az) nau�il a dostal povolenie od 

pápeža slúži� bohoslužbu v tomto ríte, prijali obaja misionári západný obrad (na ktorý bol �ud 

zvyknutý, Dvorník 197, s. 124) a liturgické knihy tohto obradu preložil do staroslovien�iny 

(Lacko 1983, r. 93). Doklad o rímsko-slovienskej liturgii sa zachoval v tzv. Kyjevských 

listoch. Je to najstaršia staroslovienska pamiatka z 10. storo�ia. V nich sú hlaholikou zapísané 

liturgické texty zo západnej, t.j. rímskej liturgie (Lacko 1983, r. 93-95). Pôvodný materinský 

jazyk Konštantína bola gré�tina, preto sa najstaršie bohoslužby na našom území konali 

v gréckom, �iže byzantskom obrade, v neskoršej fáze misie Konštantína a Metoda už aj 

v západnom obrade. V sú�asnosti je na území sú�asných slovenských cirkevných provincií 

v prevahe latinský, �iže západný obrad. 

 Rímsko–slovienskej liturgie (v písme hlaholika) sa dodnes pridržiava cca jeden milión 

katolíkov v ôsmich chorvátskych biskupstvách (Lacko 1983, s. 94-95). Rímsko-slovanská 

bohoslužba sa zachovala u Chorvátov v chorvátskom Prímorí, na ostrovoch v Dalmácií. 

Grécko-slovanská liturgia sa zachovala u Rusov, Rusínov, Bulharov, Srbov a Chorvátov 

východného obradu v križevskom biskupstve (Grivec 1928, s. 77). 

 Solúnski bratia vedeli, že len v Ríme bolo možné žiada� platné ustanovenie 

samostatnej cirkevnej hierarchie pre Ve�kú Moravu a Panóniu a tým cirkevnoprávne 

osamostatnenie od Východofranskej ríše. Takýmto spôsobom sa mal naplni� aj cirkevno-

politický plán Rastislava o zriadení samostatnej cirkevnej provincie. Veci na Morave sa 

vyvíjali pozitívne a vyžadovali vyššiu cirkevnú organizáciu, pretože nielen oni potrebovali 

k svojej misie vyššie svätenia.  Metod bol mníchom bez k�azského svätenia a Konštantín bol 

k�azom, (nemal právo sväti� ani na najnižší k�azský stupe� - diakona) a tiež bolo potrebné 

udeli� ich žiakom vyššie cirkevné svätenia (Pastrnek 1902, s. 77). Preto po štyridsiatich 

mesiacoch misie na Ve�kej Morave v rokoch 866 alebo 867 sa Konštantín a Metod vypravili 

do Ríma10 s touto žiados�ou k pápežovi. Cie�om cesty bolo získa� povolenie uvies� 

sloviensky jazyk do bohoslužieb v západnom obrade, ktorý bol už domácemu obyvate�stvu 
                                                 
9V byzantskom obrade sa dodnes konajú bohoslužby v staroslovienskom jazyku u nás napr. v Prešovskom 
biskupstve. 
10Solúnski bratia sa prejavili ako katolícky zmýš�ajúci, verní pápežovi, lebo vyjadrili podriadenos� práve 
pápežovi v Ríme a nie Carihradskému patriarchovi. Pozn. autorky. 
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pápeža slúži� bohoslužbu v tomto ríte, prijali obaja misionári západný obrad (na ktorý bol �ud 

zvyknutý, Dvorník 197, s. 124) a liturgické knihy tohto obradu preložil do staroslovien�iny 

(Lacko 1983, r. 93). Doklad o rímsko-slovienskej liturgii sa zachoval v tzv. Kyjevských 

listoch. Je to najstaršia staroslovienska pamiatka z 10. storo�ia. V nich sú hlaholikou zapísané 

liturgické texty zo západnej, t.j. rímskej liturgie (Lacko 1983, r. 93-95). Pôvodný materinský 

jazyk Konštantína bola gré�tina, preto sa najstaršie bohoslužby na našom území konali 

v gréckom, �iže byzantskom obrade, v neskoršej fáze misie Konštantína a Metoda už aj 

v západnom obrade. V sú�asnosti je na území sú�asných slovenských cirkevných provincií 

v prevahe latinský, �iže západný obrad. 

 Rímsko–slovienskej liturgie (v písme hlaholika) sa dodnes pridržiava cca jeden milión 

katolíkov v ôsmich chorvátskych biskupstvách (Lacko 1983, s. 94-95). Rímsko-slovanská 

bohoslužba sa zachovala u Chorvátov v chorvátskom Prímorí, na ostrovoch v Dalmácií. 

Grécko-slovanská liturgia sa zachovala u Rusov, Rusínov, Bulharov, Srbov a Chorvátov 

východného obradu v križevskom biskupstve (Grivec 1928, s. 77). 

 Solúnski bratia vedeli, že len v Ríme bolo možné žiada� platné ustanovenie 

samostatnej cirkevnej hierarchie pre Ve�kú Moravu a Panóniu a tým cirkevnoprávne 

osamostatnenie od Východofranskej ríše. Takýmto spôsobom sa mal naplni� aj cirkevno-

politický plán Rastislava o zriadení samostatnej cirkevnej provincie. Veci na Morave sa 

vyvíjali pozitívne a vyžadovali vyššiu cirkevnú organizáciu, pretože nielen oni potrebovali 

k svojej misie vyššie svätenia.  Metod bol mníchom bez k�azského svätenia a Konštantín bol 

k�azom, (nemal právo sväti� ani na najnižší k�azský stupe� - diakona) a tiež bolo potrebné 

udeli� ich žiakom vyššie cirkevné svätenia (Pastrnek 1902, s. 77). Preto po štyridsiatich 

mesiacoch misie na Ve�kej Morave v rokoch 866 alebo 867 sa Konštantín a Metod vypravili 

do Ríma10 s touto žiados�ou k pápežovi. Cie�om cesty bolo získa� povolenie uvies� 

sloviensky jazyk do bohoslužieb v západnom obrade, ktorý bol už domácemu obyvate�stvu 
                                                 
9V byzantskom obrade sa dodnes konajú bohoslužby v staroslovienskom jazyku u nás napr. v Prešovskom 
biskupstve. 
10Solúnski bratia sa prejavili ako katolícky zmýš�ajúci, verní pápežovi, lebo vyjadrili podriadenos� práve 
pápežovi v Ríme a nie Carihradskému patriarchovi. Pozn. autorky. 
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známy od prvých misionárov a zriadi� im  samostatnú provinciu. "alšou dôležitou úlohou, 

ktorá sa tu mala uskuto�ni� a mala ma� význam pre budúcnos� diela Konštantína a Metoda 

bolo, že do Ríma zobrali svojich žiakov, o ktorých usúdili, že by mohli prija� vyššie 

biskupské svätenie a tak by dielo misie solúnskych bratov malo vhodné podmienky pre rozvoj 

kres�anstva a cirkevného života na Ve�kej Morave vôbec. Úsiliu solúnskych bratov a ich 

misii bol ve�mi naklonený aj Koce�, knieža zadunajskej Panónie, lebo chápal potrebu 

vymani� sa z cirkevnej závislosti na Frankoch.  

 Cestou do Ríma v roku 866 na dlhšej zastávke v Benátkach Konštantína a Metoda  

zastihli dve dôležité správy: správa o politických zmenách v Carihrade, lebo cisár Michal III. 

bol zavraždený a nový cisár Bazil I. Macedónsky zosadil patriarchu Fócia a na jeho miesto 

opä� nastúpil patriarcha Ignác a druhou správou bolo pozvanie Konštantína a Metoda do 

Ríma, lebo pápež Hadrián II. sa dozvedel o ich zásluhách v Panónii. V Ríme Metod obhájil 

potrebu slovienskeho jazyka v liturgii. V roku 868 bola oficiálne schválená rímsko-slovienska 

forma bohoslužby. Pápež Hadrián II. schválil11 liturgické knihy, ktoré Metod preložil do 

staroslovienskeho jazyka a Konštantín ako prvý z nich za prítomnosti pápeža slúžil 

bohoslužbu. Po preskúmaní kníh ich pápež slávnostne položil na Vianoce roku 867 na oltár 

baziliky Santa Maria Maggiore. Slovienský bohoslužobný jazyk bol týmto v západnej Cirkvi 

zákonite schválený. Takúto právomoc mal jedine pápež, hlava Rímskej cirkvi, ktorý mal 

najvyššiu zákonodarnú a riadiacu moc12. 

 „Pápež Hadrián II. položil na Metodove plecia �archu utvorenia riadnej cirkevnej 

organizácie u Slovákov a u všetkých Slovanov karpatsko-dunajského priestoru niekdajšej 

Panónie tým, že ho vysvätil za biskupa a zveril mu pradávny arcibiskupský stolec sv. 

Andronika v Sirmiju“ (Mišík 1963, s. 62 a Marsina 2005, s. 60). Mesto Sirmium - Sriem 

ležalo na Koce�ovom území, bola to �as� západného Illyrika, dávna rímska pevnos�, súdobá 

Panónia. Bolo starým biskupským sídlom (siaha až do prvoapoštolských �ias 1. st., sv. 

Andronik bol osobný priate� a žiak apoštola Pavla, trvalo až do roku 582 – dobyté Avarmi), 

centrom náboženského a kultúrneho života celého okolia. „Život Metodov zhodne tvrdí, že 

Koce� žiadal pápeža, aby vysvätil Metoda na biskupa Panónie na stolec sv. Andronika, 

apoštola spomedzi sedemdesiatich“ (Mišík 1963, s. 62).   

 Pápež vysvätil Metoda v Ríme v roku 869 na biskupa Panónie a ur�il mu vyššie 

spomínaný sriemsky biskupský stolec. Ustanovil ho za moravsko-panónskeho arcibiskupa. 

                                                 
11T.j. požehnal. 
12O najvyššiu moc pápeža v Cirkvi �o do riadiacej moci boli v histórii mnohé spory a kontroverzie, napr. spor 
o investitúru, teória dvoch me�ov a pod. Pozn. autorky. 
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Ako pápežský legát pre severné slovanské kraje (tie chcel ma� pápež priamo podriadené 

Svätému stolcu) spravoval toto územie už od konca roku 869 po návrate z Ríma po smrti 

brata Konštantína - Cyrila13. Tu za�al organizova� žiadanú cirkevnú provinciu, nezávislú od 

Passova i Salzburgu14. Išlo tu o analogický postup, akým rímska cirkev postupovala 

v predošlom VIII. storo�í vo svojej snahe definitívne pokres�an�i� a cirkevne organizova� 

saské a bavorské kmene vyslaním pápežského legáta Winfrieda-Bonifáca“ ("urica 1986, s. 4-
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Pápež Hadrián II. po smrti Konštantína-Cyrila v roku 868 Bulou „Gloria in excelsis 

Deo“ slávnostne potvrdil sloviensku liturgiu (Pastrnek 1902, s. 88- 89) a tým ustanovil 

slovien�inu za štvrtý úradný bohoslužobný jazyk. O pravosti tohto dokumentu sa viedli medzi 

slavistami polemiky. Pravos� dokumentu potvrdzuje „Život Metoda“ aj „Život Konštantína“, 

hoci je to odpis v skrátenej forme15. Touto problematikou sa zaoberal aj profesor František 

Grivec v práci „Konstantin und Metod, Lehrer der Slaween“, Wiesbaden z roku 1960, 

v ktorom rekonštruoval latinský text. Text listiny sa zachoval iba v skrátenej podobe 

v staroslovienskom preklade „Život Metoda“ (Ratkoš 1968, s. 160). Metod bol ve�mi dobrým 

diplomatom a presved�il pápeža o potrebe a užito�nosti nového jazyka. Solúnski bratia Cyril 

a Metod dosiahli u pápeža významné privilégium, lebo liturgia mohla by� prednášaná 

v staroslovien�ine a tak bol jazyk starých Slovanov povýšený medzi tri jazyky (latin�ina, 

gré�tina, hebrej�ina) uznávané v tej dobe.  

 V 9. storo�í bolo kres�anstvo na Východe spojené s Byzantskou ríšou, Gréci 

kres�anstvo šírili i vplyvom svojho štátu. Podobne kres�anstvo na Západe bolo spojené 

s Fransko-nemeckou ríšou a tí ho tiež zneužívali k politickému vplyvu a podma�ovaniu iných 

národov (Grivec 1928, s. 53). Preto Rastislavovi tak záležalo na samostatnosti aj vo sfére 

cirkevnoprávnej, lebo tým išlo o politické vymanenie  ríše spod vplyvu Frankov.  

 Pápež Ján VIII. bulou Industriae Tuae z roku 880 zriadil  nové Nitrianske biskupstvo a 

vymenoval pre neho pomocného biskupa - Vichinga (Miškovi� 1963, s. 53), ktorý mal by� 

pod�a cirkevného práva podriadený Metodovi. Takto pápež umožnil Metodovi sväti� iných 

                                                 
13V Ríme v roku 869 Konštantín vstúpil do gréckeho kláštora a prijal meno Cyril.   
14Tu za�ali problémy a neprijatie Metoda pôvodnou nemeckou hierarchiou najmä arcipresbyterom Richbaltom, 
za�ali politické nepokoje, znepriatelenie Rastislava a Svätopluka a neskôr väznenie Metod a a zajatie Rastislava. 
15Bližšie o tejto bule pozri MIŠKOVI�, A.: Apoštoli Slovienov. 
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biskupov svojej arcidiecézy pod�a potreby16. Spolupôsobením dvoch biskupov sufragánov, 

ordinovaných pápežom podriadených Metodovi mal arcibiskup Metod !alej pod�a potreby 

ordinova� nových biskupov pre Moravskopanónsku provinciu. (Metod by takých pomocníkov 

mal zrejme v osobách Gorazda a Klimenta)17. Pápežská bula potvrdila už existujúci cirkevný 

úrad arcibiskupa Metoda, �iže Metod bol arcibiskupom už pred rokom 880. 

 Z cirkevného práva a z hierarchického usporiadania Katolíckej cirkvi vyplýva 

podriadenos� biskupa vo�i arcibiskupovi a podriadenos� veriacich jeho územia arcibiskupovi. 

Pápež podriadenos� všetkého kléru arcibiskupovi Metodovi osobitne pripomína 

a pod�iarkuje. „Avšak k�azom, diakonom, alebo duchovným ktoréhoko�vek stavu, �i 

Slovienom, alebo príslušníkom ktoréhoko�vek kme�a, ktorí žijú na území tvojej d#žavy 

naria!ujeme, aby sa vo všetkom podriadili a poslúchali už spomenutého spolubrata, vášho 

arcibiskupa... “ (Ratkoš 1968, s. 177) a to pod hrozbou vyhnanstva. 

 Dokument Industriae Tuae sa opä� zaoberá aj „novým“, popri zaužívanom, 

hebrejskom, gréckom a latinskom, bohoslužobným jazykom. „...Napokon právom 

schva�ujeme slovienske písmo vynájdené nebohým Konštantínom - Filozofom, ktorým nech 

zaznievajú chválospevy patriace Bohu... . “ Opakovane prikazuje používa� slovienský 

bohoslužobný jazyk a rozkazuje používa� ho na oslavu Boha.: „Ve! zvelebova� Pána nielen 

tromi, lež všetkými jazykmi pripomína nám Písmo sväté“ (Ratkoš 1968, s. 177). Špecifikuje 

jeho používanie ako bohoslužobného jazyka za ur�itých podmienok, a to: evanjelium po�as 

bohoslužby sa malo najskôr �íta� najskôr po latinsky, až potom v staroslovien�ine. 

Bohoslužby pre Svätopluka sa na!alej mali konali po latinsky, lebo on osobne 

uprednost�oval obrady v latin�ine.  

 V!aka intrigám Vichinga Pápež Štefan V. poslal krá�ovi Svätoplukovi bulu „Quia te 

zelo fidei“ zo septembra 885 (Ratkoš 1968, 181-185), ktorou zakázal používa� jazyk našich 

predkov v liturgii, okrem �ítania statí zo Svätého písma a ich vysvet�ovania v �udovom 

jazyku. Pápež v dokument oslovuje panovníka Svätopluka „Rex Sclavorum“ a uis�uje ho 

o svojej priazni. Nasleduje dlhá �as� o u�ení O Najsvätejšej trojici a o význame pôstu. 

Vyzdvihuje vernos� Svätopluka pravej katolíckej náuke (oproti bludu „Filioque“ rozšírenom 

na Východe) a menuje Vichinga za správcu biskupstva. „Dozvedeli sme sa že aj Viching, 

ctihodný biskup a najdrahší spolubrat je vyu�ený v tejto cirkevnej náuke, a preto sme vám ho 

                                                 
16Ke!že cirkev nasleduje prvotnú cirkev, ktorú založil a dal jej pravidlá Ježiš Kristus, tradícia v zvyklostiach sa 
zachováva aj v statiach cirkevného práva. Pri biskupskej vysviacke musia by� prítomní traja biskupi a musia ma� 
poverenie od pápeža. Tento cirkevný úrad obsadzuje pápež slobodným udelením (forma obsadenia úradu). 
17Tieto dlhodobé zámery sa neuskuto�nili z dôvodov Vichingových intríg a zámerov namierených proti 
cirkevnému osamostatneniu územia Moravy a Panónie. 
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Bohoslužby pre Svätopluka sa na!alej mali konali po latinsky, lebo on osobne 
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jazyku. Pápež v dokument oslovuje panovníka Svätopluka „Rex Sclavorum“ a uis�uje ho 
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Vyzdvihuje vernos� Svätopluka pravej katolíckej náuke (oproti bludu „Filioque“ rozšírenom 

na Východe) a menuje Vichinga za správcu biskupstva. „Dozvedeli sme sa že aj Viching, 

ctihodný biskup a najdrahší spolubrat je vyu�ený v tejto cirkevnej náuke, a preto sme vám ho 

                                                 
16Ke!že cirkev nasleduje prvotnú cirkev, ktorú založil a dal jej pravidlá Ježiš Kristus, tradícia v zvyklostiach sa 
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poverenie od pápeža. Tento cirkevný úrad obsadzuje pápež slobodným udelením (forma obsadenia úradu). 
17Tieto dlhodobé zámery sa neuskuto�nili z dôvodov Vichingových intríg a zámerov namierených proti 
cirkevnému osamostatneniu územia Moravy a Panónie. 
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znova poslali, aby spravoval biskupstvo zverené mu Bohom, lebo sme sa presved�ili, že ti je 

najvernejší....“  a !alej: „... avšak omšové bohoslužby, ktoré sa tenže Metod opovážil slúži� 

slovienskym jazykom, hoci sa pri najsvätejšom tele blahoslaveného Petra prísahou zaru�il, že 

to viac neurobí – (my) zhroziac sa hriechu spáchaného jeho krivou prísahou, zakazujeme 

z božej milosti a našej apoštolskej moci pod trestom uvrhnutia do kliatby, aby sa toho odteraz 

už nikto v nijakom prípade nedopustil s výnimkou, že ide o vyu�ovanie prostého 

a nevzdelaného �udu, akže výklad evanjelia �i apoštola hlásajú v tomže jazyka vzdelaní, aj 

dovo�ujeme aj napomíname, aby sa tak �o naj�astejšie dialo...“ (Ratkoš 1968, s. 185). 

 Menovaním na biskupa ho pápež zbavil exkomunikácie, ktorú na�ho uvalil Metod. 

(Ratkoš 1968, s. 181 – 183). Viching menovanie dosiahol falošnými obvineniami už 

zosnulého Metoda a predostrel mu sfalšovanú bulu Industriae tuae. Viching vystupoval ako 

oficiálny vyslanec Svätopluka, �o mu u�ah�ilo situáciu. Sfalšovanie údajne dosiahol 

manipuláciou pisárov Pápežskej kúrie, ktorí mu ju vyhotovili pod�a pravej buly. Situáciu 

Vichingovi u�ah�ilo ke!že sa dozvedel, že v pápežskom archíve chýbajú dokumenty 

(dotknutých) ro�níkov  880-881 ((Miškovi� 1963, s. 105).  

 Metod bol falošne obvinený z mylného u�enia o „Filioque“. Fransko-nemeckí k�azi 

ho považovali za prívrženca tohto u�enia. Užívanie slovienskej re�i pri bohoslužbách pápež 

odsúdil a vyslovene zakázal a to v!aka sfalšovanej bule Industriae Tuae, v ktorej sa Metod 

zaväzuje poslúchnu� pápežovo (Jána III.) rozhodnutie nepoužíva� tento nový jazyk v liturgii. 

Po napísaní buly Quia te zelo fidei sa kone�ne do Ríma dostali správy zástancov slovienskej 

liturgie a želanie arcibiskupa Metoda, aby jeho nástupcom bol Gorazd. Pretože pápež získal 

(istotne prekvapivé) tvrdenia z opa�ného tábora, vyslal na Moravu legáta, biskupa Dominika 

s k�azom Jánom a Štefanom, aby situáciu preverili. Niesli so sebou pápežskú inštrukciu 

Commonitorium, ktorá upres�uje vyhlásenia vyššie spomínanej Buly. Gorazd pod�a nej mal 

prís� osobne vysvetli� situáciu oh�adom nástupníctva a �o sa týka zákazu slovanskej liturgie, 

inštrukcia priniesla istú úpravu. Zachoval sa jej zlomok. „Kap. XII.: Omše a najsvätejšie 

bohoslužby, ktoré sa tenže Metod opovážil slúži� slovienskym jazykom, hoci za �ias jeho 

(pápežovho) predchodcu t.j. pána (pápeža) Jána (VIII.), najsvätejšieho pápeža, prisahal, že to 

viac neurobí z apoštolskej moci celkom zakazuje, aby sa to v nijakom prípade nekonalo. 

Avšak, ak sa nájde niekto nato�ko vzdelaný v slovienskom jazyku, že po najsvätejšom 

evanjeliu a apoštolskom �ítaní je schopný poda� jeho výklad na pou�enie tých, ktorí mu 

nerozumejú, ak sa to robí i schva�uje, i povo�uje a  potvrdzuje“ (Ratkoš 1968, s. 186). 

Metodov nástupca sa pod�a dokumentu mal prís� sám obhajova� pred pápeža. 
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 Profesor Marsina jednozna�ne tvrdí, že dokumenty Commonitorium aj bula Quia te 

zelo fidei Štefana V. jasne zakazujú používanie slovanskej liturgie (Marsina 2005, s. 148)18. 

O �as� tohto neúspechu sa pod�a profesora Marsinu zaslúžila aj svetská moc – Svätopluk. Už 

v roku 880 v  bule Industriae Tuae dostal od pápeža výnimku, (Marsina 2005, s. 98-107) �o 

sa týka používania latiny pri bohoslužbách z nanajvýš osobného dôvodu: “ak mu je to tak 

milšie“. („Napokon pre postoje pápežskej stolice v celých dejinách /najmä stredoveku/ je 

charakteristické, že pri svojom rozhodovaní rešpektujú takých vládcov, ktorí sa s �ou 

solidarizujú a od ktorých možno o�akáva� podporu pre vlastné ciele“ (Marsina 2005, s. 106 
19). Celkovo možno dôvody skon�enia používania  slovienskeho jazyka v liturgii zhrnú� do 

troch bodov: a) zásahy zvonka b) negatívny postoj autorít - domáceho vladára a vlažnos� 

pápeža c) vplyv cirkevnej hierarchie Východofranského krá�ovstva. 

 Rozhodnutie pápeža Štefana V.20 ukon�ilo používanie slovienskej liturgie na území 

Ve�kej Moravy. Pápež Štefan V. takto rozhodoval v nevedomosti a pod tlakom klamstiev 

a intríg Vichinga, fransko-nemeckej hierarhcie a �iasto�ne i Svätopluka, ktorý mal tiež  podiel 

na jej zániku na Ve�kej Morave. „Znamenalo to definitívne a dlhodobé za�lenenie Slovanov 

na sú�asnom slovenskom území, ale aj v celom stredoeurópskom priestore do latinskej 

kultúrnej sféry“ (Ková� 1992, s. 31). V roku 886  nitriansky biskup Wiching zvolal synodu21 

slovanskej cirkvi a v prítomnosti Svätopluka prevzal vedenie so svojím latinským klérom. 

Nasledovalo väznenie a vyhnanie (r. 885 a 886) Metodových žiakov. V Nitre bol biskupom 

Viching. Gorazd sa utiahol do ústrania na územie Vislanov (Dvorník 1970, s. 208)22, lebo na 

Morave nemohol slobodne pôsobi�.  Metodovi žiaci utiekli na Východ do Bulharska, do 

kláštora pri Ochride. (Kliment, Naum a Angelár) a do Carihradu. Kliment pôsobil ako velický 

(grembický) biskup v Bulharsku. Tam pokra�ovali v šírení kultúry a písomníctva v slovanskej 

re�i. Slovanské písmo sa udomácnilo v Preslavi, kde neskôr (10. - 11. st.) vznikla cyrilika. 

 

Existencia Nitrianskeho biskupstva 

 

V súvislosti s Nitrou dokument Industriae Tuae hovorí: „... k�aza menom Viching, 

ktorého si nám poslal, vysvätili sme ako zvoleného biskupa svätej cirkvi Nitrianskej ...“. Tieto 

                                                 
18Odpis z 11. storo�ia sa nachádza v knižnici kláštora v Heiligenkreuzi v Rakúsku. 
19Zrejme by však bolo kontraproduktívne a zbyto�né bojova� proti svetským vládcom ak je možné takému 
otvorenému konfliktu predís�. Pápeži neprechádzajú ml�aním morálne problémy spolo�nosti. Pozn. autorky. 
20Bula „Quia te zelo fidei“. 
21Išlo zrejme o biskupskú(diecéznu) synodu, ktorú aj pod�a sú�asného práva je spôsobilý zvola� biskup svojej 
diecézy. Pozri aj sú�asný Kódex kánonického práva 1983, kán. 460. 
22Južné Po�sko.  
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slová  dokazujú vznik prvého Nitrianskeho biskupstva, najstaršej diecézy na východe strednej 

Európy, kolísky kres�anstva u nás a historickej kres�anskej metropoly Slovenska. Menovanie 

Metodovho odporcu a najmä odporcu slovienskej liturgie Vichinga23 za biskupa považujeme 

za tienistú stránku listu (Pastrnek 1902, s. 115-116). Po slovách menovania Vichinga na 

odporú�anie Svätopluka (Dvorník 1970 s. 177), nasleduje opä� výzva k poslušnosti vo�i 

arcibiskupovi Metodovi pod�a cirkevného práva. „... prikázali sme mu, aby svojho 

arcibiskupa vo všetkom poslúchal, ako to sväté kánony u�ia“ (Ratkoš 1968, s. 177). Ke!že 

pápež Metodovi „podriadil všetok klérus“, bol „arcibiskupom pro fide“. Metod je v bule 

Industriae Tuae nazvaný „arcibiskupom svätej cirkvi moravskej“ (ecclesiae Maravensis), už 

nie arcibiskupom panónskym. Pápež mu teda zmenil jurisdik�nú oblas�. Panónsku oblas� 

Metodovej arcidiecézy pápež vrátil spä� salzburskému arcibiskupovi a v ostatnej �asti územia 

je Metod tzv. misijným biskupom. Z panónskeho biskupa sa stal „episcopus gentium“ – 

biskup národov (Miškovi� 1963, s. 82-83). 

 Franská ríša bola nesporne najvýznamnejšou ve�mocou 9.-10. storo�ia. Jej vz�ah 

k Ve�komoravskej ríši ur�ovalo postavenie franského panovníka ako zástupcu pápeža 

v kres�anskom univerze v svetských záležitostiach, �o však franskí predstavitelia zneužívali 

na hlásanie závislosti iných, najmä slovanských krajín od ich ríše. Po uznaní Svätopluka 

pápežskou kúriou za samostatného vladára v roku 885 sa jeho ríša zaradila medzi európske 

mocnosti II. stup�a, �o však trvalo len do jeho smrti. Potom nastáva rozklad Ve�kej Moravy a 

s tým bol samozrejme spojený i zánik cirkevnej organizácie na tomto území.  

 Mojmír II., najstarší syn Svätopluka, po tom, ako prebral moc nad Ve�komoravskou 

ríšou, požiadal pápežskú kúriu (r. 898-900) o obnovenie cirkevnej správy. Nitrianske 

biskupstvo bolo bez biskupa Vichinga, potom �o prebehol od Svätopluka k nepriate�om na 

Arnulfovu stranu. Pápež Ján IX. mu v roku 899 poslal svojho legáta arcibiskupa Jána a dvoch 

biskupov Benedikta a Daniela. Ich poslaním bolo vysväti� pre cirkevnú provinciu arcibiskupa 

a troch biskupov pre spravovanie provincie. Arcibiskupstvo malo teda zrejme tri biskupstvá. 

Existuje viac hypotéz o sídle biskupstiev. Odborníci sa priklá�ajú najmä k Nitre, Velehradu, 

Ostrihomu, Olomoucu, Krakovu (Ratkoš 1968, s. 190, MMF 1967, s. 354). Presnejšie fakty 

o osobách a sídlach cirkevnej hierarchie sa nezachovali. Možno vyvodi� isté fakty zo 

skuto�nosti, že bavorskí biskupi a so�nohradský arcibiskup napísali pápežovi Jánovi IX. 

protestný list. Ako dôvody proti novoustanovenej vyššej cirkevnej hierarchii uviedli, že 

Morava vždy bola cirkevnoprávne podriadená pasovskému arcibiskupovi, �o nebola pravda, 

                                                 
23Svätopluk bol naklonený latine, vidie� i z buly Industriae tuae pozri posledný odsek. Viching bol jeho vyslanec 
a najmä preto bol silný a nakoniec i úspešný, lebo mal podporu knieža�a najvyššieho vládcu ríše. Pozn. autorky. 
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protestný list. Ako dôvody proti novoustanovenej vyššej cirkevnej hierarchii uviedli, že 

Morava vždy bola cirkevnoprávne podriadená pasovskému arcibiskupovi, �o nebola pravda, 
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a najmä preto bol silný a nakoniec i úspešný, lebo mal podporu knieža�a najvyššieho vládcu ríše. Pozn. autorky. 
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slová  dokazujú vznik prvého Nitrianskeho biskupstva, najstaršej diecézy na východe strednej 

Európy, kolísky kres�anstva u nás a historickej kres�anskej metropoly Slovenska. Menovanie 

Metodovho odporcu a najmä odporcu slovienskej liturgie Vichinga23 za biskupa považujeme 

za tienistú stránku listu (Pastrnek 1902, s. 115-116). Po slovách menovania Vichinga na 

odporú�anie Svätopluka (Dvorník 1970 s. 177), nasleduje opä� výzva k poslušnosti vo�i 

arcibiskupovi Metodovi pod�a cirkevného práva. „... prikázali sme mu, aby svojho 

arcibiskupa vo všetkom poslúchal, ako to sväté kánony u�ia“ (Ratkoš 1968, s. 177). Ke!že 

pápež Metodovi „podriadil všetok klérus“, bol „arcibiskupom pro fide“. Metod je v bule 

Industriae Tuae nazvaný „arcibiskupom svätej cirkvi moravskej“ (ecclesiae Maravensis), už 

nie arcibiskupom panónskym. Pápež mu teda zmenil jurisdik�nú oblas�. Panónsku oblas� 

Metodovej arcidiecézy pápež vrátil spä� salzburskému arcibiskupovi a v ostatnej �asti územia 

je Metod tzv. misijným biskupom. Z panónskeho biskupa sa stal „episcopus gentium“ – 

biskup národov (Miškovi� 1963, s. 82-83). 

 Franská ríša bola nesporne najvýznamnejšou ve�mocou 9.-10. storo�ia. Jej vz�ah 

k Ve�komoravskej ríši ur�ovalo postavenie franského panovníka ako zástupcu pápeža 
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mocnosti II. stup�a, �o však trvalo len do jeho smrti. Potom nastáva rozklad Ve�kej Moravy a 

s tým bol samozrejme spojený i zánik cirkevnej organizácie na tomto území.  
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biskupov Benedikta a Daniela. Ich poslaním bolo vysväti� pre cirkevnú provinciu arcibiskupa 

a troch biskupov pre spravovanie provincie. Arcibiskupstvo malo teda zrejme tri biskupstvá. 

Existuje viac hypotéz o sídle biskupstiev. Odborníci sa priklá�ajú najmä k Nitre, Velehradu, 

Ostrihomu, Olomoucu, Krakovu (Ratkoš 1968, s. 190, MMF 1967, s. 354). Presnejšie fakty 
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ke!že mu úplne zaml�ali pravdu o Metodovom poste arcibiskupa a Moravskopanónskom 

arcibiskupstve. Zostáva (pre autorku) otázne, pre�o sa protistrana odvážila pápežovi Jánovi 

IX. predostrie� neúplnú pravdu, ke! Moravskopanónske arcibiskupstvo a udalosti okolo 

Metoda musel by� v Ríme známe a trvali pomerne dlho, skoro tridsa� rokov a nestali sa tak 

dávno.  

 Viacerí autori sa priklá�ajú k názoru, že pravdepodobným arcibiskupom nástupcom sa 

stal Gorazd, Metodov žiak, (dokonca vysvätený v Ríme) ktorý dovtedy žil v ústraní na území 

dnešného Slovenska v okolí Nitry alebo Bratislavy (Kuzmík 1983, s. 160, Dvorník 1970, s. 

207, Stanislav 1945, s. 77). Naproti tomu profesor Marsina zastáva názor, že Gorazd si zrejme 

istú nedôveru pápeža uvedomoval, do Ríma nešiel ani po pápežovej výzve a nestal sa 

Metodovým právoplatným nástupcom. Správu Moravskej cirkevnej provincie asi koncom 

roku 855 ovládol Viching (Marsina 2005, s. 103-104). Obnovená cirkevná provincia netrvala 

dlho. Z dôvodov politických nepokojov, vojen a útokov najskôr bavorských vojsk došlo 

k oslabeniu ríše, rozsiahla ríša po výbojoch Rastislava nebola už jednotná a pod náporom 

ko�ovných kme�ov Ma!arov sa Ve�komoravská ríša rozpadla. K�azi sa rozptýlili do okolia 

a vä�šinou ušli až za hranice. So zánikom ríše r. 906 zanikla i cirkevná provincia (Škvarna 

1997, s. 23) 24. 

 V nasledujúcej historickej epoche v období 10. až do polovice 20. storo�ia územie 

Slovenska patrilo štátoprávne pod Uhorské krá�ovstvo, neskôr Rakúsko-Uhorsko a tiež 

cirkevnoprávne pod správu Ostrihomského arcibiskupstva. Slovensko nemalo vlastnú 

cirkevnú provinciu, ke!že neexistoval žiadny štátny útvar národa slovenského. Avšak 

Nitrianske územie sa stalo spolo�ným základom Ostrihomskej arcidiecézy a neskoršej 

uhorskej cirkevnej organizácie. 

 V dejinách slovenského národa zostala kres�anská Ve�komoravská tradícia trvalou 

silou a sú�as�ou národného povedomia, ktorá v národe vytrvala napriek mnohým prekážkam 

a kultúrnemu útlaku iných národov. V histórii možno následne sledova� množstvo úspešných  

národnobudite�ských snáh, najmä v období 19. storo�ia, ktoré však nie sú predmetom tohto 

príspevku. Spomenieme aspo� vznik Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, ktorý sa mal 

pôvodne vola� Spolok sv. Cyrila a Metoda (Kružliak 2003, s. 186). Tieto národné inštitúcie sa 

zrodili práve z Ve�komoravskej tradície. Zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej 

sa uskuto�nilo d�a 4. augusta 1863. Na území Slovenska sa v tom �ase konali oslavy 

tisícro�ného jubilea príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na Ve�kú Moravu. Oslavy sa stali 

                                                 
24V roku 907 v bitke medzi Ma!armi a Bavormi 4.-5. júla a 9. augusta 907 blízko Bratislavy už neexistovala 
centrálna moc na Ve�kej Morave, zví�azili Ma!ari. Tu pravdepodobne zahynul knieža Svätopluk (pri Bánhide).  
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24V roku 907 v bitke medzi Ma!armi a Bavormi 4.-5. júla a 9. augusta 907 blízko Bratislavy už neexistovala 
centrálna moc na Ve�kej Morave, zví�azili Ma!ari. Tu pravdepodobne zahynul knieža Svätopluk (pri Bánhide).  
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manifestáciou slovenského národného vedomia a sebavedomia (Ková�, 1998, s. 132). Jej 

predsedom sa stal katolícky biskup Štefan Moyses a podpredsedom evanjelický k�az Karol 

Kuzmány. „V osobách najvyšších �inite�ov Matice sa fakticky ale aj symbolicky zjednotili 

obe najvä�šie slovenské konfesie“ (Ková� 1998, s. 132). 

 Po vzniku �esko-slovenského štátu 28. októbra 1918 sa za�ali konštituova� hranice 

Slovenska ako štátneho celku. �iže územie ohrani�ené konkrétnymi štátnymi hranicami 

a obývané národom Slovákov. Historická bol iba hranice a na sever s Po�skom, tá sa v zásade 

akceptovala. Hranica s Podkarpatskou Rusou na východe a s Moravou na západe bola iba 

vnútornou v rámci �esko-slovenského štátu. Hranice s Rakúskom ur�ila Saingermanská 

mierová zmluva. Problémom bola južná hranica s Ma!arskom, lebo v dôsledku centralizácie 

po�as Rakúsko-Uhorska neexistovala etnická ani iná hranica. Spor ukon�ila Trianonská 

mierová zmluva zo 4. júna 1920, ktorá zoh�adnila aj etnické aspekty. „Tak sa ukon�ilo aj 

medzinárodnoprávne konštituovanie nového štátu, ke!že hranice a medzinárodné uznanie 

�esko-Slovenska už predtým zakotvili Versailleská mierová zmluva s Nemeckom zo d�a 28. 

júna 1919 a Saintgermainská mierová zmluva s Rakúskom zo d�a 10. júna 1919. 

 Po rozpade Rakúsko-Uhorska nastala nová situácia a dobrá živná pôda pre úvahy 

o založení slovenskej cirkevnej provincie. Pápež Benedikt XV. V roku 1920 vymenoval 

prvých troch slovenských biskupov. Mariána Blahu (1869 – 1943) za banskobystrického 

biskupa, Karola Kme�ku (1875 – 1948) za biskupa na nitriansky stolec a Jána Vojtaššáka 

(1877 – 1965) za biskupa pre Spišskú diecézu (Dolinský 1999, s. 34)25. Dovtedy boli na 

biskupských stolcoch výhradne biskupi ma!arskej národnosti. To bol významný krok vpred 

pre vlastnú národnú cirkevnú správu a podporu cirkevnej hierarchie na Slovensku. Biskupské 

úrady boli obsadené domácimi k�azmi, boli vy�lenení spod Ostrihomu na juhu a Jágru na 

východe a patrili priamo pod správu pápeža. Následne boli vymenovaní apoštolskí 

administrátori. V Trnave sa apoštolským administrátorom pre územie ostrihomskej 

arcidiecézy sa stal Pavol Jantausch, v Rož�ave túto úlohu zastával apoštolským administrátor 

Jozef �ársky, (neskôr pôsobil v Košiciach); v Rož�ave a Košiciach mali apoštolskí 

administrátori výsady rezidenciálnych biskupov. Pre Nitriansku diecézu bol vymenovaný 

biskup Karol Kme�ko, pre Banskobystrickú diecézu biskup Pavol Blaha a pre Spišskú diecézu 

biskup Ján Vojtaššák. Za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie bol vymenovaný 

Apoštolským stolcom d�a 14. septembra 1926 Pavol Peter Gojdi�. Takto bola vytvorená 
                                                 
25Vysviacka prvých troch rímskokatolíckych biskupov sa konala 13. februára 1921 v Nitre. Svätite�om bol 
pápežský nuncius Klement Micara, titulárny arcibiskup apumenský a spolusvätite�mi královohradecký biskup 
Karel Kašpar a pražský svätiaci biskup Antonín Podlaha. Na slávnosti sa zú�astnili zástupcovia cirkevných a 
politických kruhov z celého �eskoslovenska. 
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„kváziprovincia“, ktorej biskupi a ordinári vystupovali pod menom Biskupský zbor 

Slovenska. Po roku 1918 mala Rímskokatolícka cirkev šes� diecéz (Nitrianska, 

Banskobystrická, Spišská, Košická, Rož�avská a Trnavská apoštolská administratúra), 

pravoslávna cirkev bola organizovaná len v niektorých farnostiach. 

  Apoštolskou konštitúciou Ad ecclesiastici regiminis incrementum pápeža Pia XI. zo 

d�a  2. septembra 1937 sa uskuto�nili zmeny hraníc �eských a slovenských diecéz. Dokument 

obsahuje zámer, že po vytvorení vhodných podmienok Apoštolský stolec zriadi 

v �eskoslovenskej republike dve nové arcibiskupstvá, z toho jedno v �echách a jedno na 

Slovensku. "alej dekrét stanovil, že slovenské biskupstvá boli vy�até spod právomoci  

pôvodných cirkevných provincií ostrihomskej a jágerskej a boli priamo podriadené 

Apoštolskému stolcu. Dokument predpokladal aj skoré vytvorenie gréckokatolíckej 

metropólie na Slovensku. Išlo o už konkrétne rozhodnutie, aby boli diecézne hranice totožné 

s hranicami štátu. Takto boli vytvorené prvé predpoklady pre vytvorenie novej provincie so 

sídlom metropolitu na Slovensku. Tieto plány narušila druhá svetová vojna a vývoj 

povojnovej situácie na Slovensku po februári 1948. Vatikánsky diplomat Agostino Casaroli sa 

domnieva, že o zriadení slovenskej cirkevnej provincie sa rozhodlo už touto konštitúciou, ale 

nadchádzajúca politická situácia ju znemožnila uskuto�ni� (Casaroli 2001, s. 168-169). Snaha 

o naplnenie cie�a zriadi� na území Slovenska provinciu v intenciách apoštolskej konštitúcie 

Pia XI. Ad ecclesiastici regiminis incrementum  z roku 1937 bol nadlho odložený, lebo 

neexistovala politická vô�a k posilneniu cirkevných štruktúr. 

 Katolícke náboženstvo mohlo by� pevným spojivom medzi národnými a 

národnostnými skupinami, lebo ku Katolíckej cirkvi, ako možno vidie� zo štatistiky z roku 

1921, sa hlásila viac ako dvojtretinová vä�šina obyvate�stva k Rímskokatolíckemu 

náboženstvu - 70,90 %, Gréckokatolíckemu náboženstvu 6,46 %, Evanjelickej cirkvi 

augsburgského vyznania 12,77 %, Evanjelickej reformovanej cirkvi 4,80 %, Izraelské 

náboženstvo 4,53 %, Iné, neuvedené a bez vyznania 0, 54 % (Brezák 1996, s. 26). Religiozita 

slovenského obyvate�stva nebola pozitívne využitá vo svojom potenciáli. �eskoslovenská 

republika práve vo�i katolíckej cirkvi hne! na za�iatku svojej existencie nebola pozitívne 

naklonená, �o bolo dané historickým vývojom z konzervatívnej katolíckej Habsburskej 

monarchie a okolnos�ami vzniku nástupníckych štátov.  

Slovensko dovtedy nemalo vlastnú provinciu a územie od�lenené od Ostrihomskej 

arcidiecézy, ozna�ené ako Trnavská apoštolská administratúra, za�alo patri� priamo 

Apoštolskej stolici. Trnavská apoštolská administratúra bola do�asným riešením v situácii, 

pokia� v histórii nedozrela doba a nebola de iure zriadená slovenská cirkevná provincia. 
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Pia XI. Ad ecclesiastici regiminis incrementum  z roku 1937 bol nadlho odložený, lebo 

neexistovala politická vô�a k posilneniu cirkevných štruktúr. 

 Katolícke náboženstvo mohlo by� pevným spojivom medzi národnými a 

národnostnými skupinami, lebo ku Katolíckej cirkvi, ako možno vidie� zo štatistiky z roku 

1921, sa hlásila viac ako dvojtretinová vä�šina obyvate�stva k Rímskokatolíckemu 

náboženstvu - 70,90 %, Gréckokatolíckemu náboženstvu 6,46 %, Evanjelickej cirkvi 

augsburgského vyznania 12,77 %, Evanjelickej reformovanej cirkvi 4,80 %, Izraelské 

náboženstvo 4,53 %, Iné, neuvedené a bez vyznania 0, 54 % (Brezák 1996, s. 26). Religiozita 

slovenského obyvate�stva nebola pozitívne využitá vo svojom potenciáli. �eskoslovenská 

republika práve vo�i katolíckej cirkvi hne! na za�iatku svojej existencie nebola pozitívne 

naklonená, �o bolo dané historickým vývojom z konzervatívnej katolíckej Habsburskej 

monarchie a okolnos�ami vzniku nástupníckych štátov.  

Slovensko dovtedy nemalo vlastnú provinciu a územie od�lenené od Ostrihomskej 

arcidiecézy, ozna�ené ako Trnavská apoštolská administratúra, za�alo patri� priamo 

Apoštolskej stolici. Trnavská apoštolská administratúra bola do�asným riešením v situácii, 

pokia� v histórii nedozrela doba a nebola de iure zriadená slovenská cirkevná provincia. 
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Slovenska. Po roku 1918 mala Rímskokatolícka cirkev šes� diecéz (Nitrianska, 
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domnieva, že o zriadení slovenskej cirkevnej provincie sa rozhodlo už touto konštitúciou, ale 

nadchádzajúca politická situácia ju znemožnila uskuto�ni� (Casaroli 2001, s. 168-169). Snaha 

o naplnenie cie�a zriadi� na území Slovenska provinciu v intenciách apoštolskej konštitúcie 

Pia XI. Ad ecclesiastici regiminis incrementum  z roku 1937 bol nadlho odložený, lebo 

neexistovala politická vô�a k posilneniu cirkevných štruktúr. 

 Katolícke náboženstvo mohlo by� pevným spojivom medzi národnými a 

národnostnými skupinami, lebo ku Katolíckej cirkvi, ako možno vidie� zo štatistiky z roku 

1921, sa hlásila viac ako dvojtretinová vä�šina obyvate�stva k Rímskokatolíckemu 

náboženstvu - 70,90 %, Gréckokatolíckemu náboženstvu 6,46 %, Evanjelickej cirkvi 

augsburgského vyznania 12,77 %, Evanjelickej reformovanej cirkvi 4,80 %, Izraelské 

náboženstvo 4,53 %, Iné, neuvedené a bez vyznania 0, 54 % (Brezák 1996, s. 26). Religiozita 

slovenského obyvate�stva nebola pozitívne využitá vo svojom potenciáli. �eskoslovenská 

republika práve vo�i katolíckej cirkvi hne! na za�iatku svojej existencie nebola pozitívne 

naklonená, �o bolo dané historickým vývojom z konzervatívnej katolíckej Habsburskej 

monarchie a okolnos�ami vzniku nástupníckych štátov.  

Slovensko dovtedy nemalo vlastnú provinciu a územie od�lenené od Ostrihomskej 

arcidiecézy, ozna�ené ako Trnavská apoštolská administratúra, za�alo patri� priamo 

Apoštolskej stolici. Trnavská apoštolská administratúra bola do�asným riešením v situácii, 

pokia� v histórii nedozrela doba a nebola de iure zriadená slovenská cirkevná provincia. 

 81

„kváziprovincia“, ktorej biskupi a ordinári vystupovali pod menom Biskupský zbor 

Slovenska. Po roku 1918 mala Rímskokatolícka cirkev šes� diecéz (Nitrianska, 

Banskobystrická, Spišská, Košická, Rož�avská a Trnavská apoštolská administratúra), 

pravoslávna cirkev bola organizovaná len v niektorých farnostiach. 

  Apoštolskou konštitúciou Ad ecclesiastici regiminis incrementum pápeža Pia XI. zo 

d�a  2. septembra 1937 sa uskuto�nili zmeny hraníc �eských a slovenských diecéz. Dokument 

obsahuje zámer, že po vytvorení vhodných podmienok Apoštolský stolec zriadi 

v �eskoslovenskej republike dve nové arcibiskupstvá, z toho jedno v �echách a jedno na 

Slovensku. "alej dekrét stanovil, že slovenské biskupstvá boli vy�até spod právomoci  

pôvodných cirkevných provincií ostrihomskej a jágerskej a boli priamo podriadené 

Apoštolskému stolcu. Dokument predpokladal aj skoré vytvorenie gréckokatolíckej 

metropólie na Slovensku. Išlo o už konkrétne rozhodnutie, aby boli diecézne hranice totožné 

s hranicami štátu. Takto boli vytvorené prvé predpoklady pre vytvorenie novej provincie so 

sídlom metropolitu na Slovensku. Tieto plány narušila druhá svetová vojna a vývoj 

povojnovej situácie na Slovensku po februári 1948. Vatikánsky diplomat Agostino Casaroli sa 

domnieva, že o zriadení slovenskej cirkevnej provincie sa rozhodlo už touto konštitúciou, ale 

nadchádzajúca politická situácia ju znemožnila uskuto�ni� (Casaroli 2001, s. 168-169). Snaha 

o naplnenie cie�a zriadi� na území Slovenska provinciu v intenciách apoštolskej konštitúcie 

Pia XI. Ad ecclesiastici regiminis incrementum  z roku 1937 bol nadlho odložený, lebo 

neexistovala politická vô�a k posilneniu cirkevných štruktúr. 

 Katolícke náboženstvo mohlo by� pevným spojivom medzi národnými a 

národnostnými skupinami, lebo ku Katolíckej cirkvi, ako možno vidie� zo štatistiky z roku 

1921, sa hlásila viac ako dvojtretinová vä�šina obyvate�stva k Rímskokatolíckemu 

náboženstvu - 70,90 %, Gréckokatolíckemu náboženstvu 6,46 %, Evanjelickej cirkvi 

augsburgského vyznania 12,77 %, Evanjelickej reformovanej cirkvi 4,80 %, Izraelské 

náboženstvo 4,53 %, Iné, neuvedené a bez vyznania 0, 54 % (Brezák 1996, s. 26). Religiozita 

slovenského obyvate�stva nebola pozitívne využitá vo svojom potenciáli. �eskoslovenská 

republika práve vo�i katolíckej cirkvi hne! na za�iatku svojej existencie nebola pozitívne 

naklonená, �o bolo dané historickým vývojom z konzervatívnej katolíckej Habsburskej 

monarchie a okolnos�ami vzniku nástupníckych štátov.  

Slovensko dovtedy nemalo vlastnú provinciu a územie od�lenené od Ostrihomskej 

arcidiecézy, ozna�ené ako Trnavská apoštolská administratúra, za�alo patri� priamo 

Apoštolskej stolici. Trnavská apoštolská administratúra bola do�asným riešením v situácii, 

pokia� v histórii nedozrela doba a nebola de iure zriadená slovenská cirkevná provincia. 



 82

Rokovania Vatikánu s �eskoslovenskou vládou sa na jar v roku 1953 pod vplyvom 

februárových udalostí zablokovali a obnovili sa v roku 1963. Pokroky nastali po udalostiach 

Pražskej jari 1968, ke! sa vytvorili vhodnejšie podmienky pre pôsobenie cirkví. V roku 1968 

vládnym nariadením �.70/1968 zo d�a 13. júna bola obnovená aj �innos� Gréckokatolíckej 

cirkvi. V dôsledku „normalizácie“ spolo�enských pomerov bola vážne brzdená. Cirkevnou 

jurisdikciou bol poverený prešovský ordinár Ján Hirka ako apoštolský administrátor s právami 

sídelného biskupa. "alšie zmeny takto opísaného organiza�ného stavu nastali až po roku 

1989. Nasledovali rokovania a diplomatické stretnutia vatikánskej delegácie 

s �eskoslovenskou vládou. Oficiálne otvoril otázku vytvorenia provincie zástupca Svätej 

stolice arcibiskup Agostino Casaroli na rokovaniach v Ríme v roku 1970. Intenzívne 

diplomatické rokovania sa uskuto�nili v rokoch 1963 – 1967 a pokra�ovali po upevnení 

totalitného režimu v roku 1970 (Halas 2004, s. 620). Katolícka cirkev sa v tomto období 

v �eskoslovensku borila s problémami, ktoré mali ove�a vyššiu prioritu ako nevysporiadané 

cirkevnosprávne záležitosti, ke!že išlo o elementárne otázky dotýkajúce sa najmä 

náboženskej neslobody, perzekúcie cirkvi a cirkevnej hierarchie. Pä�desiate a šes�desiate roky 

20. storo�ia nedávali priestor rozvoju náboženského života, ke!že išlo o izoláciu od 

„nepriate�ského imperialistického západu“ (Hrdina 2006, s. 133)26 a  o v neposlednom rade aj 

o separáciu od pápeža ako hlavy katolíckej cirkvi. Kontakty so Svätou stolicou sa úplne 

zmrazili. Komunistická ideológia videla v náboženstve fenomén, ktorý je potrebné odstráni�, 

pri�om tento vz�ah k náboženstvu nutne predznamenal i postoj komunistických režimov 

k cirkvám a náboženským spolo�nostiam (Hrdina 2006, s. 121). 

 „Pojanuárová štátna moc postupovala vo�i katolíckej cirkvi ústretovo. Udalosti 

„Pražskej jari“ roku 1968 spolu s pripravovanou federalizáciou unitárnej �eskoslovenskej 

republiky a riešenie týchto politických záležitostí dali do pohybu i záležitosti zriadenia 

slovenskej cirkevnej provincie. Osoby z cirkevných kruhov, ktoré v tomto období 

najvýraznejšie pracovali na vzniku provincie boli najmä biskup Eduard Nécsey a biskup 

Ambróz Lazík. Situáciu vo Vatikáne dali do pohybu, odvolávajúc sa na „požiadavky a túžby 

Slovákov“, zahrani�ní Slováci a biskupi v zahrani�í Andrej Grutka, Pavol Hnilica, 

gréckokatolícky biskup v USA a v Kanade Michal Rusnák. Slovenskí biskupi (Dominik 

Hrušovský) a slovenskí k�azi v Ríme predložili Vatikánu presne dokumentovanú žiados� (d�a 

7. apríla 1968) a neskôr aj petíciu slovenských pútnikov v Ríme (1969) vo veci cirkevnej 
                                                 
26Takúto terminológiu použili predstavitelia vlády  v „Návrhu na riešenie náboženských otázok v �SR“ zo na 30. 
8. 1948 v �asti B Závery a ich uskuto�nenie po etapách, ...záver 3.: Odhali� pred masami �innos� Vatikánu 
v službách západného imperializmu a útoku ktorú zohráva �eská a slovenská hierarchia bez oh�adu na potreby 
náboženského života �eských a slovenských veriacich. ...“  
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26Takúto terminológiu použili predstavitelia vlády  v „Návrhu na riešenie náboženských otázok v �SR“ zo na 30. 
8. 1948 v �asti B Závery a ich uskuto�nenie po etapách, ...záver 3.: Odhali� pred masami �innos� Vatikánu 
v službách západného imperializmu a útoku ktorú zohráva �eská a slovenská hierarchia bez oh�adu na potreby 
náboženského života �eských a slovenských veriacich. ...“  
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provincie27. Viacero petícií pápežovi so žiados�ami o osamostatnenie slovenského cirkevného 

územia dokumentoval v Ríme Dominik Hrušovský (Hrušovský 1977, s. 7). 

 

Erigovanie prvej samostatnej slovenskej cirkevnej provincie 

  

V rámci Helsinskej konferencie v d�och 24. - 26. októbra 1975 prebehli neoficiálne 

rozhovory Agostina Casaroliho s Bohušom Ch�oupkom v Prahe, kedy pápežský diplomat 

apeloval na verejnú mienku („verejná mienka je netrpezlivá“ (Casaroli 2001, s. 168) 

a vážnos� a dôležitos� vz�ahu Svätej stolice k socialistickým krajinám, argumentoval 

„možnou spoluprácou na poli mieru a problémami medzinárodného života, nevynímajúc 

dôležitos� života katolíckej cirkvi v jednotlivých socialistických krajinách. A. Casaroli pod�a 

svojich pamätí diplomaticky pripomenul silu cirkvi, ktorá je v službách mieru (Casaroli 2001, 

s. 168)28. 

 V roku 1975 (v d�och 10.-13. novembra) bola téma obojstranných rokovaní 

takpovediac staronová; nepriate�ská cirkevná emigrácia, hranice diecéz a „tajní“ biskupi, teda 

problémy vytvárajúce silné kontroverzie nieko�ko rokov. Vo veci obsadenia diecéz vláda 

�SSR stanovisko nezmenila. Vláda súhlasila s potrebou zosúladi� štátne a cirkevné hranice, 

ale k vytvoreniu cirkevnej provincie sa stavala rezervovane. Zástupcovia Vatikánu navrhovali 

roz�lenenie Trnavskej apoštolskej administratúry na dve diecézy, z nich Bratislavská diecéza 

by sa stala arcidiecézou a Bratislava sídlom metropolitu (Halas 2004, s. 621). Po dosiahnutí 

dohody o vzniku provincie, sa ako problematická javila otázka sídla arcibiskupa metropolitu 

a personálne otázky biskupov. Vatikán navrhoval za sídlo provincie Bratislavu, ale 

�eskoslovenská delegácia trvala na sídle v Trnave alebo v Nitre, ke!že Bratislava bola v tom 

�ase politickým sídlom a nebolo žiadúce aby  tom istom mieste bolo i sídlo cirkevné. �o sa 

týka personálnej otázky cirkevnej správy, podmienkou vlády �SSR bolo na biskupské stolce 

dosadi� osoby „s kladným vz�ahom k štátnemu zriadeniu“, tomu sa však chcela vyhnú� 

diplomacia Vatikánu. "alšie formálne stretnutie diplomacie Vatikánu a vlády �SSR sa bez 

vä�šieho významu uskuto�nilo v Prahe v d�och 5.-9. augusta 1976.  

 Paradoxne pozitívny vplyv má v tejto súvislosti osoba Gustáva Husáka - prezidenta 

�SSR a generálneho tajomníka ÚV KS�. Po rozporuplných diskusiách vydal práve on pokyn, 

ktorý možno chápa� ako súhlas pre ministra zahrani�ných vecí Bohuša Ch�oupka: „Urobte už 

                                                 
27KRUŽLIAK, I. Cyrilometodský kult u Slovákov. Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii. Vyd. Michala 
Vaška, Prešov 2003. str. 190. Dokumentoval to aj Slovák v Amerike z 24. septembra 1969. 
28B. Ch�oupek zdvorilo odmietol rozobera� vz�ahy štátu a cirkvi, ke!že toto nie je kompetencia MZV.  
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kone�ne tú cirkevnú provinciu“ (Straka a kol. 2007, s. 211). Pod�a názoru Dominika 

Hrušovského mal Husák jednozna�ne pozitívny vplyv na vznik samostatnej cirkevnej 

provincie najmä preto, že bol národnos�ou Slovák, s kladným vz�ahom k Slovensku a preto 

cirkevné hranice videl ako dôležitú záležitos� a oporu štátnosti29. Prezident Gustáv Husák sa 

na tému tohto problému vyjadril aj v rozhovore s predsedom vlády na Slovensku Petrom 

Colotkom. Povedal, že existujú tri piliere garantujúce ma!arsko-slovenskú hranicu: Trianon, 

Gab�íkovo a totožnos� cirkevných a štátnych hraníc. (I-zurnal) �eskoslovenská strana 

myšlienku zriadenia slovenskej provincie akceptovala, ale bez ve�kého nadšenia. Hlavný 

dôraz kládla na zosúladenie štátnych a cirkevných hraníc, �o malo nesporný politický 

význam. 

 V auguste 1977 odovzdal zástupca Vatikánu ve�vyslanectvu �eskoslovenska nótu s 

návrhom na zosúladenie hraníc. Vatikán navrhoval povýši� trnavského biskupa Júliusa 

Gábriša na arcibiskupa a arcidiecézu nazva� Trnava - Bratislava. Reakcia �eskoslovenského 

vedenia bola odmietavá, pretože so spojením Trnava - Bratislava z politických dôvodov 

nesúhlasilo a priklá�alo sa k Nitre. K biskupovi Gábrišovi a jeho stanoveniu na �elo 

arcidiecézy neboli výraznejšie námietky. Vatikánska nóta obsahovala aj návrh na 

vymenovanie apoštolského administrátora kardinála Františka Tomáška za pražského 

arcibiskupa a �eského metropolitu. Vedenie komunistického režimu s tým napriek viacerým 

výhradám súhlasilo, ale usilovalo sa situáciu využi� vo svoj prospech. "alší postup sa mal 

rozdeli� do dvoch krokov. Prvým by bolo vymenovanie kardinála Tomáška za pražského 

arcibiskupa, zosúladenie hraníc a vytvorenie slovenskej provincie. Druhým malo by� 

ustanovenie Júliusa Gábriša a Josefa Vranu (pre Olomouc) na posty arcibiskupov. Druhý krok 

sa však nikdy neuskuto�nil. 

 Dvojstranné rokovania vyústili do realizácie prvej �asti tohto plánu. Pápež Pavol VI. 

vymenoval v roku 1977 kardinála Františka Tomáška za pražského arcibiskupa a �eského 

metropolitu a uverejnil jeho menovanie za kardinála (Casaroli 2001, s. 169), ktoré bolo viac 

ako rok utajované. Prekvapivo nenasledovala negatívna reakcia štátnych predstavite�ov. 

 Zav#šenie snáh o zriadenie samostatnej partikulárnej cirkvi na našom území bolo 

úspešné po mnohých diplomatických rokovaniach práve po�as existencie �eskoslovenskej 

socialistickej republiky. Zásluhy okrem zástupcov diplomacie patria aj biskupom v zahrani�í 

a predsedovi Svetového kongresu Slovákov Š.B. Romanovi, domnieva sa Imrich Kružliak. 

                                                 
29Informáciu poskytol autorke v osobnom rozhovore  Dominik Hrušovský 11. 8. 2011 v Nitre. Dominik 
Hrušovský súhlasil z uverejnením rozhovoru autorke v dizerta�nej práci. Rozhovor v elektronickej forme má 
autorka vo svojej databáze. 

 84

kone�ne tú cirkevnú provinciu“ (Straka a kol. 2007, s. 211). Pod�a názoru Dominika 

Hrušovského mal Husák jednozna�ne pozitívny vplyv na vznik samostatnej cirkevnej 

provincie najmä preto, že bol národnos�ou Slovák, s kladným vz�ahom k Slovensku a preto 

cirkevné hranice videl ako dôležitú záležitos� a oporu štátnosti29. Prezident Gustáv Husák sa 

na tému tohto problému vyjadril aj v rozhovore s predsedom vlády na Slovensku Petrom 

Colotkom. Povedal, že existujú tri piliere garantujúce ma!arsko-slovenskú hranicu: Trianon, 

Gab�íkovo a totožnos� cirkevných a štátnych hraníc. (I-zurnal) �eskoslovenská strana 

myšlienku zriadenia slovenskej provincie akceptovala, ale bez ve�kého nadšenia. Hlavný 

dôraz kládla na zosúladenie štátnych a cirkevných hraníc, �o malo nesporný politický 

význam. 

 V auguste 1977 odovzdal zástupca Vatikánu ve�vyslanectvu �eskoslovenska nótu s 

návrhom na zosúladenie hraníc. Vatikán navrhoval povýši� trnavského biskupa Júliusa 

Gábriša na arcibiskupa a arcidiecézu nazva� Trnava - Bratislava. Reakcia �eskoslovenského 

vedenia bola odmietavá, pretože so spojením Trnava - Bratislava z politických dôvodov 

nesúhlasilo a priklá�alo sa k Nitre. K biskupovi Gábrišovi a jeho stanoveniu na �elo 

arcidiecézy neboli výraznejšie námietky. Vatikánska nóta obsahovala aj návrh na 

vymenovanie apoštolského administrátora kardinála Františka Tomáška za pražského 

arcibiskupa a �eského metropolitu. Vedenie komunistického režimu s tým napriek viacerým 

výhradám súhlasilo, ale usilovalo sa situáciu využi� vo svoj prospech. "alší postup sa mal 

rozdeli� do dvoch krokov. Prvým by bolo vymenovanie kardinála Tomáška za pražského 

arcibiskupa, zosúladenie hraníc a vytvorenie slovenskej provincie. Druhým malo by� 

ustanovenie Júliusa Gábriša a Josefa Vranu (pre Olomouc) na posty arcibiskupov. Druhý krok 

sa však nikdy neuskuto�nil. 

 Dvojstranné rokovania vyústili do realizácie prvej �asti tohto plánu. Pápež Pavol VI. 

vymenoval v roku 1977 kardinála Františka Tomáška za pražského arcibiskupa a �eského 

metropolitu a uverejnil jeho menovanie za kardinála (Casaroli 2001, s. 169), ktoré bolo viac 
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 Zav#šenie snáh o zriadenie samostatnej partikulárnej cirkvi na našom území bolo 
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a predsedovi Svetového kongresu Slovákov Š.B. Romanovi, domnieva sa Imrich Kružliak. 

                                                 
29Informáciu poskytol autorke v osobnom rozhovore  Dominik Hrušovský 11. 8. 2011 v Nitre. Dominik 
Hrušovský súhlasil z uverejnením rozhovoru autorke v dizerta�nej práci. Rozhovor v elektronickej forme má 
autorka vo svojej databáze. 
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A bolo by omylom tvrdi�, že „štát, v ktorom dnes slovenský národ žije, na riešení tejto otázky 

nemal záujem“(Kružliak, 2003, s. 198). D�a 30. decembra 1977 pápež Pavol VI. zriadil 

slovenskú cirkevnú provinciu30. Bolo to v histórii prvý krát, kedy Slovensko ako štátny útvar 

malo kánonicky zriadenú prvú samostatnú cirkevnú provinciu31. 

 Po uplynutí šiestich mesiacov od právneho aktu zriadenia cirkevnej provincie d�a 6. 

júla 1978 došlo k zverejneniu skuto�nosti, ktorá mala i má ve�ký spolo�enský význam. 

Politické pozadie, na ktorého podklade sa uskuto�nili tieto udalosti, spôsobilo odloženie 

zverejnenia nového cirkevného usporiadania (Kružliak 2003, s. 212)32. Túto novú situáciu 

zverejnil na Slovensku kardinál František Tomášek pražský arcibiskup a pápežský legát 

poverený touto úlohou. 

 

Záver 

 

 Komplexne doceni� a zhodnoti� vznik prvej slovenskej cirkevnej provincie v dejinách 

slovenského národa a retrospektívne aj v dejinách budúceho samostatného slovenského štátu 

je možné až s istým �asovým odstupom. Domnievame sa, že kritériom by mohol by� aj !alší 

rozvoj cirkevného života na Slovensku, o �om sved�ia !alšie reorganiza�né zmeny 

v cirkevnej správe. Pri príležitosti výro�ia vzniku provincie sa arcibiskup Ján Sokol vyjadril, 

že vtedajšia vládnuca moc nemala jednotnú predstavu, �o prinesie vznik cirkevnej provincie 

samotnému štátu. Arcibiskup Ján Sokol za úspešným zriadením provincie vidí jednak vplyv 

slovenských k�azov vo Vatikáne, ktorí tam pôsobili, a na druhej strane tu bol prezident 

Slovák v Prahe, ktorý s !alšími krajanmi podporili túto myšlienku. Pod�a arcibiskupa vtedajší 

prezident �eskoslovenska Gustáv Husák, aj ke! bol jeden z najtvrdších bojovníkov proti 

katolíckej cirkvi, bol právnik a ve�mi dobre vedel, že kým nie sú stabilné hranice cirkevnej 

provincie, nie sú stabilné ani štátne hranice (Sokol 2007). Dominik Hrušovský potvrdil, že 

prezident Gustáv Husák bol jednozna�ne za vznik slovenskej cirkevnej provincie, nesúhlasil 

len s jej sídlom v Bratislave33. 

                                                 
30CIC 1983 Kán. 431 §3 – jedine najvyššej cirkevnej autorite prislúcha právo zria!ova� alebo inak ohrani�i� 
prípadne spoji� alebo rozdeli� cirkevné územie 

31Poznámka k terminológii: Moravskopanónska provincia sa síce rozkladala na našom území, ale nemožno ju 
kvalifikova� ako prvú slovenskú provinciu, ke!že Slovensko ako štátny útvar ešte neexistovalo. 
32„Bolo by bývalo dôstojné, primerané a správne, keby sa po 30. decembri 1977 boli na Slovensku rozozvu�ali 
zvony a keby sa z kazate�níc, na pútiach ba aj na námestiach bolo ozývalo radostné „Habemus! Máme, kone�ne 
máme samostatnú cirkevnú provinciu. Po tisíc a sto rokoch.“ Hodnotenie zakladajúcich dokumentov k vzniku 
provincie. Autor Roman Kaliský v prílohe „Vieme �o máme?“ In KRUŽLIAK, I. 
33Informáciu poskytol autorke v osobnom rozhovore  Dominik Hrušovský 11. 8. 2011 v Nitre. Dominik 
Hrušovský súhlasil z uverejnením rozhovoru autorke v pôvodnej dizerta�nej práci. Rozhovor v elektronickej 
forme má autorka vo svojej databáze. 
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provincie, nie sú stabilné ani štátne hranice (Sokol 2007). Dominik Hrušovský potvrdil, že 

prezident Gustáv Husák bol jednozna�ne za vznik slovenskej cirkevnej provincie, nesúhlasil 

len s jej sídlom v Bratislave33. 

                                                 
30CIC 1983 Kán. 431 §3 – jedine najvyššej cirkevnej autorite prislúcha právo zria!ova� alebo inak ohrani�i� 
prípadne spoji� alebo rozdeli� cirkevné územie 

31Poznámka k terminológii: Moravskopanónska provincia sa síce rozkladala na našom území, ale nemožno ju 
kvalifikova� ako prvú slovenskú provinciu, ke!že Slovensko ako štátny útvar ešte neexistovalo. 
32„Bolo by bývalo dôstojné, primerané a správne, keby sa po 30. decembri 1977 boli na Slovensku rozozvu�ali 
zvony a keby sa z kazate�níc, na pútiach ba aj na námestiach bolo ozývalo radostné „Habemus! Máme, kone�ne 
máme samostatnú cirkevnú provinciu. Po tisíc a sto rokoch.“ Hodnotenie zakladajúcich dokumentov k vzniku 
provincie. Autor Roman Kaliský v prílohe „Vieme �o máme?“ In KRUŽLIAK, I. 
33Informáciu poskytol autorke v osobnom rozhovore  Dominik Hrušovský 11. 8. 2011 v Nitre. Dominik 
Hrušovský súhlasil z uverejnením rozhovoru autorke v pôvodnej dizerta�nej práci. Rozhovor v elektronickej 
forme má autorka vo svojej databáze. 
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 O zmysle a význame novovzniknutej Slovenskej cirkevnej provincie v �ase jej 

ustanovenia nebolo pochýb ani zo strany štátnych predstavite�ov. Posilnili sa hranice štátu ich 

pod�iarknutím v cirkevnoprávnom zornom uhle a to posilnilo národnú identitu Slovákov 

v spolo�nom štáte �echov a Slovákov.  

Sú�asná európska civilizácia sa rozvíjala aj v!aka spolo�ným duchovným kore�om, 

ktoré sa zrejme najviac prejavujú v religióznom, kultúrnom  a dnes i v politickom živote 

jednotlivých národov (Rosputinský 2002, s. 48). Cyrilometodský odkaz v našej ústave nás 

upozor�uje na kres�anskú tradíciu. Ten má pripomína� stálos� kres�anských hodnôt aj 

nad�asovos� kres�anskej kultúry. Aktuálnou sa stáva vernos� národnej identite najmä 

v sú�asnej dobe Európskej integrácie, ktorá zasahuje všetky spolo�enské sféry a  nesie so 

sebou �asto krát škodlivý relativizmus hodnôt. Jednotná Európa však má potenciál naplni� aj 

vysoké humánne ciele napr. globálnej solidarity a to v zmysle ekonomickom a hospodárskom, 

v rámci sociálnej spravodlivosti a podobne. 
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Aktuálne výzvy pre bezpe�nos� civilnej leteckej dopravy 

Róbert Jáger, Martin Kizek 

 

Abstrakt 

Štúdia poukazuje na momentálnu nepripravenos� svetového spolo�enstva a medzinárodných 

odborných organizácií v civilnom letectve na hrozby plynúce z nevyhlásených vojen 

(poukázaním na �innos� ICAO po zostrelení civilného lietadla letu MH17 nad separatistickým 

územím na Ukrajine). Táto nepripravenos� je spôsobená právnym vákuom v prípade 

zodpovednosti za materiálne škody a straty na životoch v prípade takéhoto 

terorizmu. V !alšej �asti štúdia poukazuje na pracovné návrhy na zdie�anie informácií a 

okamžitú reakciu v prípade ohrozenia vzdušného priestoru zo zeme. V závere štúdia 

poukazuje na  nové právne aspekty bezpe�nosti civilnej leteckej dopravy, ktoré sú reakciou na 

sumár diskusií �i by sa dalo v budúcnosti takýmto hrozbám predís�, alebo ich aspo� v �o 

najvä�šej možnej miere eliminova�. 

K�ú�ové slová: Civilné letectvo. Letecké právo. Finan�ná kompenzácia. Nevyhlásené vojny. 

Nevyhlásený vojnový stav. Bezpe�nostné riziká a hrozby. 

 

Právna úprava bezpe�nosti civilnej leteckej dopravy 

  

Letecká doprava v sú�asnosti patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim prvkom svetového 

hospodárstva, pri�om umož�uje zvyšova� mobilitu pracovných síl ako aj zvyšova� 

ekonomický rast svetového hospodárstva. V roku 2013 cestovalo civilnou leteckou dopravou 

viac ako 3 miliardy cestujúcich a prepravilo sa 50 miliónov ton nákladu. Vychádzajúc zo 

štatistky IATA – International Air Transport Association  hrubý obrat v civilnom letectve sa 

dostal na úrove� 710 miliárd USD (IATA fact sheet, jún 2014, s. 1). Takýto dynamický 

rozvoj by nebol možný, keby v minulosti nebol nastavený právny rámec a nevznikli by 

rámcové a záujmové organizácie, ktoré definovali a rozvíjali právne predpisy a prevádzkové 

požiadavky. K�ú�ovou organizáciu v celosvetovom meradle sa stala Medzinárodná 

organizácia pre civilné letectvo –  The International Civil Aviation Organization ICAO, ako 

špecializovaný orgán Organizácie spojených národov. Jej základy boli položené podpisom 

tzv. Chicagskej dohody z roku 1944 známej pod názvom Dohovor o medzinárodnom civilnom 

letectve. �eskoslovenská republika bola jedným z prvých signatárov Dohovoru, ktorý vstúpil 

do platnosti ako Úmluva o medzinárdním civilním letectví (�.147/1947 Zb). Aby Dohovor mal 
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dostato�nú právnu silu v jednotlivých signatárskych štátoch, tak Dohovor v �lánku �. 47 

nazvanom Právna spôsobilos�, vyžadoval aby Organizácia mala na území každého 

zmluvného štátu takú právnu spôsobilos�, aké sú  potrebné k výkonu svojich úloh.  

(Slovenská republika ako nástupnícky štát po rozdelení �SFR prevzala Dohovor do svojho 

právneho poriadku s dátumom ú�innosti od 14.4.1993).  

 �as� I, hlava I, �lánok �.1 Dohovoru stanovuje, že zmluvné štáty uznávajú, že každý 

štát má úplnú a výlu�nú zvrchovanos� nad vzdušným priestorom nad svojím územím. 

V �lánku �.2 je definovaný pojem „územie“ ako: „územie štátu, jeho pozemné oblasti a k ním 

pri�ahlé pobrežné vody stojace pod zvrchovanos�ou, suverenitou, ochranou alebo mandátom 

príslušného štátu“. V �lánku �.3 Dohovor výslovne stanovuje, že právna úprava  sa vz�ahuje 

len na civilné lietadlá. V odseku d) sa zmluvné štáty zaväzujú, že vydávajúce predpisy budú 

náležite dba� o bezpe�nos� lietania civilných lietadiel. �lánok �.6 Pravidelné letecké 

dopravné služby stanovuje, že žiadna pravidelná medzinárodná letecká dopravná služba 

nesmie by� prevádzkovaná nad územím zmluvného štátu alebo na �om, okrem zvláštneho 

povolenia alebo iným povolením tohto štátu a v súlade s podmienkami takého povolenia alebo 

oprávnenia.  

 �lánok �.9 Dohovoru vymedzuje zakázané oblasti, kde v odseku a) stanovuje, že 

každý zmluvný štát môže z dôvodu vojenskej nevyhnutnosti alebo verejnej bezpe�nosti 

jednotne obmedzi� alebo zakáza� lietanie iných lietadiel nad ur�itými oblas�ami svojho 

územia, s výhradou však, že nebude v tomto smere �ini� rozdiely medzi lietadlami štátov 

ktorého územia sa to týka používanými k pravidelným medzinárodným civilným leteckým 

dopravným službám a lietadlami iných zmluvných štátov, ktoré sú používané k podobným 

službám. Takéto zakázané oblasti majú by� primeraného rozsahu a takej plochy, aby lietaniu 

zbyto�ne neprekážali. Popisy takýchto zakázaných oblastí na území zmluvného štátu musia 

by� �o najskôr oznámené ostatným zmluvných štátom a Medzinárodnej organizácii pre 

civilné letectvo. Pod�a odseku b) každý zmluvný štát si vyhradzuje právo v prípade 

výnimo�ných okolností alebo po dobu naliehavej potreby alebo v záujme verejnej bezpe�nosti 

do�asne obmedzi� alebo zakáza�, a to s okamžitou platnos�ou, lietanie nad celým svojím 

územím alebo nad niektorou jeho �as�ou s podmienkou, že sa takéto obmedzenie alebo zákaz 

bude vz�ahova� na lietadlá všetkých ostatných štátov bez rozdielov štátnej príslušnosti. Prax 

však ukazuje, že komer�né záujmy jednotlivých krajín a príjmy získavané z preletových 

poplatkov, vedú jednotlivé �lenské štáty  k tomu, že vzdušný priestor neuzatvárajú alebo 

význam hrozieb podce�ujú. Praktické skúseností z posledného obdobia ukazujú, že tomu tak 

môže by� aj v prípade vojnových konfliktov, alebo iných bezpe�nostných hrozieb. 
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pri�ahlé pobrežné vody stojace pod zvrchovanos�ou, suverenitou, ochranou alebo mandátom 

príslušného štátu“. V �lánku �.3 Dohovor výslovne stanovuje, že právna úprava  sa vz�ahuje 

len na civilné lietadlá. V odseku d) sa zmluvné štáty zaväzujú, že vydávajúce predpisy budú 

náležite dba� o bezpe�nos� lietania civilných lietadiel. �lánok �.6 Pravidelné letecké 

dopravné služby stanovuje, že žiadna pravidelná medzinárodná letecká dopravná služba 

nesmie by� prevádzkovaná nad územím zmluvného štátu alebo na �om, okrem zvláštneho 

povolenia alebo iným povolením tohto štátu a v súlade s podmienkami takého povolenia alebo 

oprávnenia.  

 �lánok �.9 Dohovoru vymedzuje zakázané oblasti, kde v odseku a) stanovuje, že 

každý zmluvný štát môže z dôvodu vojenskej nevyhnutnosti alebo verejnej bezpe�nosti 

jednotne obmedzi� alebo zakáza� lietanie iných lietadiel nad ur�itými oblas�ami svojho 

územia, s výhradou však, že nebude v tomto smere �ini� rozdiely medzi lietadlami štátov 

ktorého územia sa to týka používanými k pravidelným medzinárodným civilným leteckým 

dopravným službám a lietadlami iných zmluvných štátov, ktoré sú používané k podobným 

službám. Takéto zakázané oblasti majú by� primeraného rozsahu a takej plochy, aby lietaniu 

zbyto�ne neprekážali. Popisy takýchto zakázaných oblastí na území zmluvného štátu musia 

by� �o najskôr oznámené ostatným zmluvných štátom a Medzinárodnej organizácii pre 

civilné letectvo. Pod�a odseku b) každý zmluvný štát si vyhradzuje právo v prípade 

výnimo�ných okolností alebo po dobu naliehavej potreby alebo v záujme verejnej bezpe�nosti 

do�asne obmedzi� alebo zakáza�, a to s okamžitou platnos�ou, lietanie nad celým svojím 

územím alebo nad niektorou jeho �as�ou s podmienkou, že sa takéto obmedzenie alebo zákaz 

bude vz�ahova� na lietadlá všetkých ostatných štátov bez rozdielov štátnej príslušnosti. Prax 

však ukazuje, že komer�né záujmy jednotlivých krajín a príjmy získavané z preletových 

poplatkov, vedú jednotlivé �lenské štáty  k tomu, že vzdušný priestor neuzatvárajú alebo 

význam hrozieb podce�ujú. Praktické skúseností z posledného obdobia ukazujú, že tomu tak 

môže by� aj v prípade vojnových konfliktov, alebo iných bezpe�nostných hrozieb. 
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 Hlava IV, �lánok �.26 Dohovoru popisuje aj základný právny rámec pri vyšetrovaní 

leteckých nehôd: pokia� dôjde k nehode lietadla zmluvného štátu na území iného zmluvného 

štátu, ktorou bude spôsobená smr� alebo �ažké poškodenie na tele, alebo ktorou sa prejaví 

vážna technická porucha lietadla, alebo leteckých pomocných zariadení za�ne štát v ktorom 

k nehode došlo vyšetrovanie o okolnostiach nehody  (pokia� to jeho zákony dovo�ujú) 

v súlade s postupom, ktorý by Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo odporu�ila. 

Štátu v ktorom je lietadlo zapísané do leteckého registra sa umožní, aby menoval 

pozorovate�ov, ktorí by boli prítomní vyšetrovania a štát vykonávajúci vyšetrovanie podá 

tomuto štátu o veci správu a oznámi výsledok.  

 Ako bolo vyššie uvedené, úlohou ICAO je navrhnú�, vytvori� a neustále 

zdokona�ova� prostredie pre bezpe�nú, ú�innú a spo�ahlivú leteckú dopravu. Tieto štandardy, 

odporú�ania a smernice sú zhrnuté do predpisov – Annexov. V Dokumente 13 ICAO bol 

publikovaný súbor smerníc a odporú�aní ktoré hovoria o vyšetrovaní leteckých nehôd 

a incidentov. Pod�a § 3.1 Dokumentu 13 ICAO hlavnou úlohou týchto vyšetrovaní je 

zabránenie podobných nehôd a incidentov do budúcnosti. Štát, v ktorom sa nehoda alebo 

incident stal, je zodpovedný za jeho vyšetrenie, pri�om môže prenies� �as� vyšetrovania alebo 

celé vyšetrovanie (na základe ústnej dohody a následne uzavretej písomnej dohody) na iný 

štát. Pod�a § 7.1. Dokumentu 13 ICAO predbežná správa o vyšetrovaní má by� vydaná 

a doru�ená príslušným štátom, ktoré sú predmetnou nehodou alebo incidentom dotknuté ako 

aj samotnému ICAO do 30 dní od za�iatku vyšetrovania. Letecké právo vyžaduje pokia� 

lietadlo bolo �ažšie ako 2250 kg aby štát ktorý vykonáva vyšetrovanie zaslal predbežnú 

a závere�nú správu: Krajine registrácie lietadla alebo krajine kde sa nehoda alebo incident stal 

pod�a toho �o je patri�né, krajine kde má sídlo letecký dopravca, krajine výrobcu lietadla 

alebo lietajúceho zariadenia, krajine, ktorá poskytla dôležité informácie, potrebné technické 

vybavenie alebo expertov, ICAO. 

  Letecké právo sa neustále vyvíja, pri�om na rozdiel od iných noriem medzinárodného 

práva, má výhodu istej unifikácie a kompaktnosti v!aka organizácii ICAO. Ale aj v civilnom 

letectve je možné postrehnú� istú formu právnej diferenciácie založenú na prístupe 

k definovaniu leteckého práva a z neho vyvodzujúcich štandardov. 

   K�ú�ové organizácie ktoré definujú letecké právo  v nadnárodnom a národnom 

meradle sú na území USA sídliaci FAA – Fedaral aviation administration – Federálny 

letecký úrad Spojených štátov amerických, ktorý je federálnou agentúrou v gescii Ministerstva 

dopravy USA a vznikol naradením �. 1958. Tento úrad napriek tomu, že sídli v USA a �isto 

teoreticky by mal vykonáva� svoju �innos� len na území USA a nad lietadlami v USA 
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registrovanými, svojou globálnou pôsobnos� definuje ako „reguláciaprávnych 

a bezpe�nostných štandardov na západnej pologuli“.  

  V krajinách Európskeho spolo�enstva od roku 2003 pôsobí EASA – European 

Aviation Safety Agency – Európska agentúra pre bezpe�nos� letectva. Medzi jej hlavné úlohy 

patrí vykonáva� analýzu a výskum bezpe�nosti, povo�ova� vstup zahrani�ných operátorov do 

vzdušného priestoru EÚ, poskytovanie rád k vypracovaniu právnych predpisov EÚ, 

vykonávanie a monitorovanie bezpe�nostných pravidiel (vrátane kontrol v �lenských štátoch). 

Jednou z nepriamo podriadených organizácií Európskej Únie je aj EUROCONTROL - 

Európska organizácia pre bezpe�nos� letovej prevádzky. Je to medzivládna organizácia 

založená jednotlivými �lenskými krajinami v roku 1960. Je to medzinárodná organizácia 

zabezpe�ujúca riadenie letovej prevádzky nad územím EÚ a !alších �lenských krajín 

organizácie. Ako taká má aj právnu zodpovednos� za celkovú bezpe�nos� pri riadení 

a koordinácií civilnej a vojenskej leteckej prevádzky. Jej rámcovou úlohou je koordinova� 

a spoluvytvára� podmienky na zavedenie tzv. Single European Sky - Jednotného európskeho 

neba, ku ktorému vytvára právny a technický rámec. 

 

Hrozby pre bezpe�nos� leteckej dopravy v dôsledku nevyhlásených vojenských 

konfliktov 

 

Za posledných viac ako 30 rokov sme mohli by� svedkami nieko�kých leteckých 

neš�astí, ktoré sa nedajú celkom jednozna�ne pripísa� štátnemu alebo štátom podporovanému 

terorizmu, nako�ko k stratám na �udských životoch a k materiálnym škodám došlo vždy pod 

zámienkou ochrany národnej bezpe�nosti vo vz�ahu �i už k povolenému, domnelému alebo 

neúmyselnému vstupu do vzdušného priestoru suverénneho štátu, ktorý ale bol �lenom 

medzinárodnej organizácie ICAO a civilným lietadlom registrovanom v inom �lenskom 

štáte, ktorý sa vo vzdušnom priestore pohyboval bez zjavnej bezpe�nostnej hrozby.  

Prvým známym prípadom bol let spolo�nosti Korean Air KAL 007, z New Yorku cez 

Anchorage v USA do Soulu, ktorý sa stal  1.septembra 1983. Pri zostrelení tohto civilného 

lietadla typu Boeing 747 zahynulo 269 �udí vrátane posádky. V dôsledku Studenej vojny 

a dlhodobej nemožnosti objektívne vyšetri� prí�iny leteckej nehody (opravená závere�ná 

správa ICAO bola vydaná až v roku 1993) vznikalo napätie v medzinárodných vz�ahoch a isté 

právne vákuum ako definova� a zabráni� použitiu konven�ných zbraní proti civilným 

lietadlám. Z dôvodu, že Sovietsky zväz nerešpektoval ustanovenia Dokumentu 13 ICAO 

o vyšetrovaní leteckých nehôd a incidentov a nespolupracoval pri vyšetrovaní, napriek tomu 
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že spravodajské informácie nieko�ko rokov potvrdzovali, že lietadlo bolo úmyselné zostrelené 

letectvom Sovietskeho zväzu, svetové spolo�enstvo sa rozhodlo modifikova� a doplni� 

Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, známeho aj ako Chicagská zmluva na svojom 

mimoriadnom zasadnutí 10. mája 1984 o odsek 3bis, ktorý vstúpil do platnosti 1.októbra 1998 

po ratifikácií vo všetkých �lenských krajinách. V zmysle tejto právnej úpravy bolo stanovené:  

„Zmluvné štáty uznávajú, že každý štát sa musí zdrža� a neuchýli� sa k použitiu zbraní proti 

civilným lietadlám za letu, a že v prípade jeho zadržania nesmú by� ohrozené životy osôb na 

palube a celková bezpe�nos� lietadla. Toto ustanovenie nemožno vyklada� v žiadnom prípade 

ako modifikáciu základných práv a povinností zmluvných štátov vyplývajúcich z charty 

Organizácie spojených národov“1. 

  Letecké právo síce bolo modifikované a deklaratórne sa vyžadovalo zdrža� sa použitia 

konven�ných zbraní vo�i civilným lietadlám, už o pár rokov sa stal ve�mi podobný prípad, 

ke! námorníctvo USA zostrelilo let Iránskych aerolínií IR 655 z Teheránu do Dubaja, kde 

zahynulo 290 cestujúcich. Rozdiel s predchádzajúcim prípadom bol však v tom, že posádka 

raketového krížnika USS Vincennes nepostupovala v súlade s vyššie uvedenou dohodou 

a navyše civilné lietadlo zostrelila vo vzdušnom priestore suverénneho iránskeho štátu (v jeho 

výsostných vodách).  

  Poukázaním na vyššie uvedené letecké „neš�astia“ sa dostávame k problematike 

nevyhlásených vojen a vojnového stavu:  USA v danom �ase neboli nijako oficiálne aktívne 

v iracko-iránskom konflikte a ani neboli sú�as�ou iného vyhláseného vojenského konfliktu. 

Vláda USA sa formálne nikdy neospravedlnila Iránu. V 1996 sa Spojené štáty americké a Irán 

len dohodli na finan�nom odškodnení: USA síce nepriznali právnu zodpovednos�, ale 

súhlasili, že zaplatia na základe zásady ex gratia  úhrne 61 800 000 dolárov (vo výške 213 103 

USD na cestujúceho) ako kompenzáciu rodinám iránskych obetí. 

  Letecké neš�astia ktoré mali ve�mi �ažko definovate�ný právny rámec pokra�ovali 

zostrelením letu SBI1812 Siberia Airlines nad �iernym morom pri lete z Tel Avivu do 

Novosibirska, pri ktorom zahynulo 66 osôb. Vyšetrovanie potvrdilo použitie konven�nej 

rakety SS-200 vystrelenej po�as vojenského cvi�enia ukrajinskej armády. Je nevyhnutné 

poukáza� na fakt, že podobne ako USA aj Ukrajina sa snažila uzavrie� s pozostalými dohodu 

na základe súkromného práva. Po uzavretí takejto dohody samotný štát nebol nikdy oficiálne 

uznaný za zodpovedný za letecké neš�astie a bez akýchko�vek !alších záväzkov vyplatil 

odškodné 200 000 USD na osobu.  

                                                 
1Chicagská dohoda, �lánok 3bis, odstavec a), prijatá 10.mája 1984 ako reakcia na použitie konven�ných zbraní 
proti civilnému lietadlu  
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Vláda USA sa formálne nikdy neospravedlnila Iránu. V 1996 sa Spojené štáty americké a Irán 

len dohodli na finan�nom odškodnení: USA síce nepriznali právnu zodpovednos�, ale 

súhlasili, že zaplatia na základe zásady ex gratia  úhrne 61 800 000 dolárov (vo výške 213 103 

USD na cestujúceho) ako kompenzáciu rodinám iránskych obetí. 

  Letecké neš�astia ktoré mali ve�mi �ažko definovate�ný právny rámec pokra�ovali 

zostrelením letu SBI1812 Siberia Airlines nad �iernym morom pri lete z Tel Avivu do 

Novosibirska, pri ktorom zahynulo 66 osôb. Vyšetrovanie potvrdilo použitie konven�nej 

rakety SS-200 vystrelenej po�as vojenského cvi�enia ukrajinskej armády. Je nevyhnutné 

poukáza� na fakt, že podobne ako USA aj Ukrajina sa snažila uzavrie� s pozostalými dohodu 

na základe súkromného práva. Po uzavretí takejto dohody samotný štát nebol nikdy oficiálne 

uznaný za zodpovedný za letecké neš�astie a bez akýchko�vek !alších záväzkov vyplatil 

odškodné 200 000 USD na osobu.  

                                                 
1Chicagská dohoda, �lánok 3bis, odstavec a), prijatá 10.mája 1984 ako reakcia na použitie konven�ných zbraní 
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že spravodajské informácie nieko�ko rokov potvrdzovali, že lietadlo bolo úmyselné zostrelené 
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  Tieto známe letecké nehody mali spolo�ný znak: stali sa vo vzdušnom priestore 

nezávislého štátu, nad ktorým mal štát plnú a efektívnu kontrolu. Ako ale postupova� 

a aplikova� letecké právo v prípade, vojenského aktu vo�i civilnej leteckej doprave nad 

územím, ktoré oficiálne nie je pod kontrolou medzinárodne uznaného subjektu? Napriek 

tomu, že medzinárodné právo obsahuje vyslovený zákaz vojny ako riešenia sporov, sme 

svedkami vojenských operácií, ktoré  nap��ajú všetky znaky „plnohodnotného“ vojenského 

konfliktu a to aj napriek tomu, že žiadna zo zú�astnených strán tento konflikt oficiálne 

nenazýva ako vojenský konflikt a ani ho oficiálne nevyhlásila. Je nevyhnutné spomenú�, že 

napriek tomu že medzinárodné právo vychádza z princípu odmietania vojen ako foriem 

riešenia sporov medzi národmi, ve�ká vä�šina štátov má priamo vo svojich ústavách alebo 

zákonoch upravený postup pre vyhlásenie vojny2. Bojujúce strany používajúce vojenskú silu 

v prípade nevyhlásených vojen v zásade popierajú využitie vojenskej sily, zapierajú ju a majú 

tendenciu svoje po�ínanie morálne a politicky z�ah�ova�, ospravedl�ova� ho 

a medzinárodnoprávne obhajova�.  

  Ako môže nevyhlásený vojenský konflikt ohrozi� bezpe�nos� civilnej leteckej 

dopravy? V mesiacoch máj – júl 2014 sa zvýšil po�et prípadov, ke! separatistické milície 

Doneckej a Luhanskej „�udovej republiky“, oficiálne vyzbrojené len �ahkými konven�nými 

zbra�ami, za�ali ohrozova� lietadlá z �ahkých prenosných protilietadlových rakiet 

MANPADS (man-portable surface-air missiles system). V danom období došlo k nieko�kým 

zostreleniam lietadiel a vrtu�níkov, ktoré patrili ukrajinskej armáde a ministerstvu vnútra. 

K priamemu ohrozeniu civilnej leteckej dopravy nedochádzalo, nako�ko ukrajinský 

poskytovate� služieb riadenia leteckej prevádzky UkSATSE (plnoprávny �len 

EUROCONTROLu) publikoval NOTAM A1383/143, v ktorom do�asne obmedzil leteckú 

prevádzku od zeme do FL2604 ponad povstalecké územie na východe Ukrajiny. Toto 

obmedzenie bolo platné od 1.júla do 28.júla 2014. Následný NOTAM A1492/14 zvýšil hornú 

hranicu obmedzeného vzdušného priestoru vo východnej �asti pôvodne obmedzenej oblasti do 

letovej hladiny FL3205 nako�ko sa za�ali objavova� spravodajské informácie, že povstalecké 

                                                 
2Na Slovensku problematiku vojny, vojnového stavu a výnimo�ného stavu rieši úst. zák. �. 227/2002 Z.z. 
o bezpe�nosti štátu v �ase vojny, vojnového stavu, výnimo�ného stavu a núdzového stavu.  �lánok 1, odstavec 2 
uvádza : Základnou úlohou verejnej moci v �ase vojny, vojnového stavu, výnimo�ného stavu a núdzového stavu 
je vykonáva� všetky potrebné opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpe�nosti, na ochranu života a 
zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na 
obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v 
obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov. 
3NOTAM Notice to airman, správa pre pilotov, ktorý je zostavený a publikovaný okamžite, ako je potrebné 
publikova� prevádzkovú informáciu, vyzna�i� stálu alebo do�asnú zmenu ktorá ma vplyv na leteckú prevádzku.   
4FL260 – 26000 stôp = 7924 metrov 
5FL320 – 32000 stôp = 9754 metrov 
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2Na Slovensku problematiku vojny, vojnového stavu a výnimo�ného stavu rieši úst. zák. �. 227/2002 Z.z. 
o bezpe�nosti štátu v �ase vojny, vojnového stavu, výnimo�ného stavu a núdzového stavu.  �lánok 1, odstavec 2 
uvádza : Základnou úlohou verejnej moci v �ase vojny, vojnového stavu, výnimo�ného stavu a núdzového stavu 
je vykonáva� všetky potrebné opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpe�nosti, na ochranu života a 
zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na 
obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v 
obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov. 
3NOTAM Notice to airman, správa pre pilotov, ktorý je zostavený a publikovaný okamžite, ako je potrebné 
publikova� prevádzkovú informáciu, vyzna�i� stálu alebo do�asnú zmenu ktorá ma vplyv na leteckú prevádzku.   
4FL260 – 26000 stôp = 7924 metrov 
5FL320 – 32000 stôp = 9754 metrov 
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milície sa mohli zmocni� mobilného raketového systému SA-11 Gadfly6. NOTAM A1492/14  

bol ú�inný od 18:00 hodiny 14.júla 2014 do 14.augusta 2014.  

  Civilný let MH17 lietadla typu Boeing B777-200 s 298 osobami na palube sa 

nachádzal v letovej hladine FL3307, vo vzdušnom priestore, ktorý mal by� bez akéhoko�vek 

ohrozenia a bol neobmedzený pre akúko�vek leteckú dopravu. Pod�a radarových záznamov sa 

v tom istom �ase nad oblas�ou nachádzali ešte !alšie tri civilné dopravné lietadlá. V �ase 

13:20Z8 sa najbližšie lietadlo nachádzalo od letu MH17 približne 30 kilometrov. Lietadlo sa 

teda nachádzalo v �ase nehody vo  vzdušnom priestore neobmedzenom pre letovú prevádzku, 

pod kontrolou ATC9 na letovej trase a vo výške ktoré mu povolil oficiálne podaný letový plán, 

ktorý schválil Eurocontrol a UkSATSE. 

  Let MH17 nebol ni�ím zvláštnym v porovnaní s letmi iných spolo�ností, ktoré tak isto 

plánovali a vykonávali prelety ponad konfliktné územie po celý �as od za�atia a trvania 

konfliktu. Bolo zostrelenie civilného lietadla len náhoda a ak áno, kto je za tento �in 

zodpovedný? Domnievame sa, že vyšetrovanie prinesie závery, ktoré pomôžu predís� do 

budúcnosti takýmto udalostiam. Aké pou�enie je nutné si vzia� z následkov udalosti? Nielen 

rodiny a pozostalí ale aj vlády a v neposlednom rade letecké odvetvie ako celok potrebuje 

pozna� odpovede aby sme vedeli !alej aj právne kvalifikova� následne kroky.  

 Nájs� odpovede na takéto otázky viažuce sa na udalosti, ktoré sa stali v oblastiach, v 

ktorých sa nerešpektuje právo v dôsledku rozpadu štátnej moci, môže by� �ažké, najmä tam, 

kde sú v hre silné politické záujmy a odpovede týkajúce sa prí�inných súvislostí sa nutne 

nemusia nájs� pomocou tradi�ných vyšetrovacích metód.  

  V prípade straty letu MH17 sa domnievame, že tí ktorí ho zostrelili pravdepodobne ani 

nevedeli „na �o mieria“ a neboli pod žiadnou priamou kontrolou. Nijako sa nesnažili 

identifikova� svoj cie� ako civilný let. Dalo by sa namieta�, že útok bol nechcený dôsledok 

vnútorného konfliktu medzi rôznymi skupinami neozna�ených vojsk a povstaleckých milícií 

postrádajúcich koordinovanie. Avšak výsledok vo forme zostrelenia civilného letu je rovnako 

tragický. Sná! ako jedno z možných pou�ení z tejto udalosti je, že schopnos� politicky 

a vojensky zastrašova� protivníka sa dá rýchlo strati� v dôsledku nedostato�nej kontroly nad 

vlastnými silami. Z uvedeného vyplýva, že by stálo za uváženie sa vyhýba� oblastiam 

o ktorých máme vedomosti, že sa tam nachádzajú distribuované prenosné zbra�ové systémy 

                                                 
6SA-11 Gadfly , ruské ozna�enie 9K37 BUK 
7FL330 – 33000 stôp = 10059 metrov 
813:20Z – svetový �as UTC 
9ATC – Air Traffic control unit – Stredisko riadenia letovej prevádzky 
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alebo bojové letectvo, alebo je len ve�mi slabá politická kontrola nad skupinami ovládajúce 

tieto zbrane.  

  Aby niekto predstavoval hrozbu pre civilné letectvo potrebuje schopnosti a vedomosti 

ako zaúto�i� na civilné lietadlá na vysokých preletových hladinách alebo istú formu 

koordinácie s niekým kto takýmito vedomos�ami disponuje. Typickým príkladom vyššie 

uvedenej potrebnej opatrnosti je Sýria, kde sa nachádza nieko�ko vysoko sofistikovaných 

zbraní schopných úto�i� aj na civilné lietadlá ktoré sú v rukách povstalcov alebo 

náboženských fanatikov. Z toho dôvodu aj FAA10 ako aj EASA vydali zákaz (FAA) 

a odporú�anie (EASA) nevykonáva� žiadne prelety ponad túto krajinu. Podobne nestabilná 

situácia je aj v Líbyi a v Iraku.  

  Pokia� ide o budúcu prevenciu takejto hrozby, letecké spolo�nosti a posádky potrebujú 

vedie�, kadia� môžu bezpe�ne letie�. Prelety v stanovených letových hladinách sa až doteraz 

pokladali za relatívne bezproblémovú záležitos�. Skúsenosti z posledného obdobia však 

ukazujú, že je nevyhnutné upriami� pozornos� aj na bezpe�nos� územia ponad ktorého sa letí, 

hoci aj v prípade, že sa letí v stanovených letových hladinách.  

 

Využitie spravodajských služieb v civilnom letectve 

   

V prípade letu MH17 Malaysian Airlines neurobili ni� inakšie, ako ostatné letecké 

spolo�nosti, ktorých lietadlá prelietavali oblas� východnej Ukrajiny od za�iatku vojenských 

operácií. Je možné konštatova�, že len neš�astnou súhrou náhod sa stalo, že spolo�nos� stratila 

v relatívne krátkej dobe už druhé lietadlo11. Až s  odstupom �asu môžeme konštatova�, že 

lietadlá daným teritóriom nemali letie�. Otáznym však je, ako o tom mohli letecké spolo�nosti 

vedie� vopred?  Na tomto mieste vyvstávajú !alšie otázky:  ako sa majú správa� posádky 

civilných lietadiel, ako môžu vedie�, že letecké spolo�nosti im hovoria pravdu, ke! tvrdia že 

let je bezpe�ný? (Samozrejme ani letecké spolo�nosti to s istotou vedie� nemôžu). Letecké 

spolo�nosti nie sú oficiálne nijako priamo prepojené so spravodajskými službami, a ani 

nemajú možnos� prístupu k globálnym bezpe�nostným a tajným zdrojom informácií. 

Bezpe�nostné hrozby sa môžu meni� ve�mi výrazne a rýchlo.  

  V sú�asnosti sa letecké spolo�nosti môžu opiera� pri rozhodovaní �i je prevádzka 

bezpe�ná a vhodná len na publikované spravodajské informácie od svojich materských štátov, 

                                                 
10FDC A0036/14, z 18.augusta 2014,  !FDC 4/1621, z 8 augusta 2014 
11Let MH370, zmiznutie Boeingu B777-200ER 9M-MRO, po�as letu z Kuala Lumpur do Pekingu, nezvestných 
239 osôb 
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lietadlá daným teritóriom nemali letie�. Otáznym však je, ako o tom mohli letecké spolo�nosti 

vedie� vopred?  Na tomto mieste vyvstávajú !alšie otázky:  ako sa majú správa� posádky 
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  V sú�asnosti sa letecké spolo�nosti môžu opiera� pri rozhodovaní �i je prevádzka 
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alebo bojové letectvo, alebo je len ve�mi slabá politická kontrola nad skupinami ovládajúce 

tieto zbrane.  

  Aby niekto predstavoval hrozbu pre civilné letectvo potrebuje schopnosti a vedomosti 

ako zaúto�i� na civilné lietadlá na vysokých preletových hladinách alebo istú formu 

koordinácie s niekým kto takýmito vedomos�ami disponuje. Typickým príkladom vyššie 

uvedenej potrebnej opatrnosti je Sýria, kde sa nachádza nieko�ko vysoko sofistikovaných 

zbraní schopných úto�i� aj na civilné lietadlá ktoré sú v rukách povstalcov alebo 

náboženských fanatikov. Z toho dôvodu aj FAA10 ako aj EASA vydali zákaz (FAA) 

a odporú�anie (EASA) nevykonáva� žiadne prelety ponad túto krajinu. Podobne nestabilná 

situácia je aj v Líbyi a v Iraku.  

  Pokia� ide o budúcu prevenciu takejto hrozby, letecké spolo�nosti a posádky potrebujú 

vedie�, kadia� môžu bezpe�ne letie�. Prelety v stanovených letových hladinách sa až doteraz 

pokladali za relatívne bezproblémovú záležitos�. Skúsenosti z posledného obdobia však 

ukazujú, že je nevyhnutné upriami� pozornos� aj na bezpe�nos� územia ponad ktorého sa letí, 

hoci aj v prípade, že sa letí v stanovených letových hladinách.  
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ICAO, IATA a Eurocontrol-u. Let MH17 letel pod�a letového plánu, ktorý bol schválený 

ICAO, ukrajinským UkSASTSE ale aj Eurocontrolom a napriek tomu bolo lietadlo zostrelené. 

Stojí za poznamenanie, že FAA vydal varovanie pred preletmi nad východnou Ukrajinou, 

Irakom, Sýriou, Afganistanom, Ke�ou a Etiópiou ale krajiny ktoré sú definované ako vojnová 

zóna akými sú Nigéria a Stredoafrická republika na tomto zozname odporú�aní FAA nie sú. 

A !alšia právne relevantná otázka je: tieto varovania sú publikované len pre lietadlá 

a posádky registrované v USA, takže majú sa vz�ahova�, alebo bra� do úvahy aj pre lietadlá 

a posádky  iných krajín? Aká je ich právna záväznos�? Je právne záväzné rozhodnutie �i 

prelet nejakého vzdušného priestoru je bezpe�ný len v krajine registrácie lietadla? Dôverné 

spravodajské informácie a obtiažnos� tieto informácie získa� neumož�ujú tieto informácie 

zdie�a� verejne so všetkými zamestnancami, napriek tomu, že tí sú priamo zainteresovaní na 

samotnom lete. Preto akéko�vek spravodajské informácie, �i už sú  bezpe�nostného alebo 

komer�ného charakteru musia by� chránené. (Môže sa zda� cynické vo�i zamestnancom 

leteckých spolo�ností, ale tieto informácie môžu zosta� dôverné, len pokia� sú chránené 

a dostane sa k nim len ten okruh �udí, ktoré ich obsah skuto�ne potrebujú pozna�). 

27. októbra 2014 sa uskuto�nila vo Washingtone konferencia IATA AVSEC World 

aviation security, kde vystúpil generál James Clapper, riadite� Úradu pre národnú bezpe�nos� 

USA.  Vo svojom vystúpení popisoval potrebu pracova� spolo�ne so všetkými významnými 

leteckými spolo�nos�ami pri zdie�aní spravodajských informácií ale varoval, že nie je možné 

podce�ova� význam ochrany spravodajských agentov a ich technológií. Spravodajské služby 

a komer�ná letecká doprava musia nájs� spôsob, ako spolo�ne pracova� s citlivými 

spravodajskými informáciami. ( Clapper, 2014, IATA - AVSEC World ) Tieto informácie sa 

doteraz spracovávali v tzv. horizontálnej rovine medzi jednotlivými spravodajskými 

organizáciami. V sú�asnosti sa v USA pripravuje aj tzv. vertikálne zdie�anie informácií medzi 

spravodajskými službami a federálnymi úradmi FAA a TSA12 a civilnou sférou.  

Letecký priemysel ohrozuje narastajúce množstvo hrozieb. Nie sú nimi už len 

teroristické hrozby priamo na palubách lietadiel, ktoré sa darí odha�ova� sú�asne nastavenými 

pravidlami, ale aj nové výzvy a sofistikované nástrahy, na ktoré sme neboli doteraz 

pripravení. Zostáva veri�, že nové sofistikované spravodajské nástroje a vä�šia spolupráca 

medzi spravodajskými agentúrami ale aj leteckými spolo�nos�ami prinesú možnos� 

identifikova� hrozby, skôr ako sa hrozbami stanú. Civilný letecký priemysel ale musí po�íta� 

s tým, že spravodajské agentúry budú prenika� do ich systémov ešte viac a nepozorovane, 
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�ím bude dochádza� k !alším oficiálne nepublikovaným únikom identity a osobných údajov. 

Táto problematika bude opä� predmetom širokej diskusie, ale zrejme je to jedno z mále 

odvetví, v ktorom bude verejnos� ochotná akceptova� nižšiu ochranu súkromia a osobných 

údajov. Výzvy predstavite�ov leteckých prepravcov, aby spravodajské agentúry poskytovali 

okamžite alebo rýchlejšie spravodajské informácie ale môže narazi� na zákonné obmedzenia. 

Použitie citlivých spravodajských informácií asi tak na!alej zostane len podporným 

prostriedkom ako súvislým zdrojom dát a údajov.  

Aby sme predsa len dosiahli pokrok v zámeroch zvyšovania bezpe�nosti civilnej 

leteckej dopravy predstavitelia ICAO vytvorili pracovnú skupinu, ktorá bude h�ada� spôsoby 

ako nezávisle od spravodajských agentúr užšie spolupracova� a komunikova� medzi 

leteckými prepravcami a prevzia� istú zodpovednos� aj na seba. Úlohou bude vedie� 

definova� a samostatne usudzova�, ktoré letecké trasy sú bezpe�né a kde je možné bezpe�ne 

vzlietnu� a pristá�. �lenovia tejto skupiny majú by� zástupcovia leteckých prevádzkovate�ov, 

medzivládnych organizácií zaoberajúcimi sa bezpe�nos�ou leteckej dopravy ako aj 

predstavitelia vlád a vybraných spravodajských agentúr. Zo skúsenosti je ale možné 

pochybova� nad schopnos�ou takejto ve�kej a z�asti nehomogénnej skupiny zástupcov 

rôznych odvetví rýchlo komunikova� a prijíma� záväzné úsudky a odporú�ania. Z tohto 

dôvodu sa domnievame, že letecké spolo�nosti budú potrebova� jasné a presné informácie 

o tom, kadia� a kedy je bezpe�né lieta� z iných zdrojov. Takéto informácie môžu pochádza� 

len od vlád a ich spravodajských agentúr. Civilní leteckí prepravcovia sa musia zaviaza�, že 

takýmito odporú�aniami sa budú riadi� a dobrovo�ne ich rešpektova�. Obchodné záujmy 

nemôžu by� ospravedlnením istej akceptovate�nej miery rizika. 

 

Finan�ná kompenzácia v prípade zodpovednosti za škody v civilnom letectve 

  

Problematika finan�nej kompenzácie v prípade že k  udalosti dôjde v civilnej leteckej 

doprave pri nevyhlásenej vojne nie je celkom neznáma. Ako bolo uvedené vyššie, podobné 

udalosti so stratami na životoch sa už v minulosti vyskytovali. Ani v jednom prípade štát 

priamo nechcel a ani nepriznal vinu a vždy sa snažil využi� inštitút mimosúdnej dohody 

(mimosúdneho vyrovnania) medzi skupinou pozostalých a nazvime to kompenza�ným, 

jednoú�elovým fondom. Táto problematika sa opä� vrátila do pozornosti po útokoch z 11. 

septembra 2001. Kongres USA zriadili kompenza�ný fond pre obete teroristických útokov, ale 

aj fond na podporu amerických leteckých spolo�ností. Všeobecné zákonné podmienky fondu 

obsahovali okrem iných aj požiadavku, aby ten kto si nárokuje na dávku na odškodné sa 
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zárove� vzdal možnosti poda� žalobu na náhradu škody spôsobenej teroristickými útokmi 

vo�i USA.  

  Finan�ná kompenzácia ale v prípade leteckých neš�astí pri nevyhlásených vojnách ako 

sme ich popisovali vyššie nemá svoj presved�ivo definovaný právny rámec. Ako ho ale 

definova� do budúcnosti? Odpove! na túto otázku spo�íva v jasnom vymedzení koho 

odškodni�, v akej situácii, a pod�a akého právneho titulu. Ak by sme sa zamerali len na 

finan�nú stránku, je možné nájs� štyri možné zdroje, ktoré môžu do tohto procesu vstupova�. 

Sú nimi súkromné poistenie, vymáhanie finan�ného odškodnenia na základe vykonate�ného 

súdneho rozhodnutia vo veci odškodnení za udalos� pokia� sa preukáže vinník, vládny 

podporný program prípadne kompenza�ný fond a v neposlednom rade aj charita (ktorá 

v minulosti poskytovala pomoc pri podobných udalostiach).  

  Finan�né odškodnenie v civilnej leteckej doprave bolo regulované pre tento prípad 

medzinárodnou dohodou z roku 1929, tzv. Varšavskou zmluva pod�a ktorej náhrada za škodu 

v dôsledku smrti alebo úrazu bola obmedzená sumou 8300 USD na osobu. Táto zmluva bola 

nahradená tzv. Montrealskou dohodou z roku 1999. Finan�né limity zodpovednosti boli 

prvýkrát upravené v roku 2003 a neskôr v roku 2009. Zatia� �o sa zdá, že Montrealská zmluva 

dáva cestujúcim vä�šiu ochranu a odškodnenie, nie všetky krajiny ju ratifikovali, �iže aj 

v prípade letu MH17 sa na niektorých cestujúcich bude vz�ahova� len odškodnenie pod�a 

Varšavskej zmluvy. (Ako príklad uvádzame Rusko, Indonéziu, Taiwan).  

  Európska únia túto zmluvu implementovala do svojho právneho poriadku na základe 

rozhodnutia Komisie 2001/539/EC z 5. apríla 2001 ako Dohovor o zjednotení niektorých 

pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu v ktorej konštatuje že stará právna úprava 

zodpovednosti leteckých dopravcov za smr� a zranenie pod�a Varšavskej zmluvy je už 

prekonaná a stanovila potrebu modernizova� a zjednoti� pravidlá týkajúce sa ich 

zodpovednosti. Prepracovala ponímanie škody a náhrady spôsobenej cestujúcim po�as 

medzinárodnej leteckej prepravy nie len na životoch a zdraví cestujúcich ale aj batožiny 

a tovaru prepravovaných v medzinárodnej leteckej preprave. Na úrovni a v rámci krajín 

európskeho spolo�enstva pod�a nariadenia Komisie EC �. 2027/97 ukladá neobmedzenú 

zodpovednos� leteckých dopravcov v prípade smrti alebo zranenia cestujúcich.  

  V prípade letu MH17 sa bude na prípadné nároky pozostalých po cestujúcich 

prihliada� aj na aktualizáciu tohto rozhodnutia nariadením Komisie EC �. 889/2002, ktorým 

sa uplat�ujú pravidlá Montrealskej dohody na všetky lety, �i už domáce alebo medzinárodné 

prevádzkovanými leteckými dopravcami. (Len na pripomenutie, let MH17 odlietal z letiska 

v Amsterdame).  Na základe vyššie uvedenej právnej úpravy možno konštatova�, že systém 
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dáva cestujúcim vä�šiu ochranu a odškodnenie, nie všetky krajiny ju ratifikovali, �iže aj 

v prípade letu MH17 sa na niektorých cestujúcich bude vz�ahova� len odškodnenie pod�a 

Varšavskej zmluvy. (Ako príklad uvádzame Rusko, Indonéziu, Taiwan).  

  Európska únia túto zmluvu implementovala do svojho právneho poriadku na základe 
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prevádzkovanými leteckými dopravcami. (Len na pripomenutie, let MH17 odlietal z letiska 

v Amsterdame).  Na základe vyššie uvedenej právnej úpravy možno konštatova�, že systém 
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neobmedzenej ob�ianskoprávnej zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade ublíženia na 

zdraví sa skladá z nasledujúcich zásad:  

-  Prvá zásada: zásada prísnej zodpovednosti leteckého dopravcu za škodu, definovanej aj ako 

škoda rodinám pozostalým bez dokazovania zavinenia až do výšky 113 100 SDR (ako je 

definované Medzinárodným menovým fondom, konkrétne okolo 133 231 EUR);  

- Druhá zásada pod�a �lánku 21(2) Montrealskej dohody: zásada, že letecká spolo�nos� je 

zodpovedná za všetky škody vo�i navrhovate�ovi, pokia� nepreukáže že bola úplne bez 

pochybenia alebo že letecká nehoda bola spôsobená výlu�ne zavinením tretej osoby. Na 

rozdiel od bežného postupu, v ktorom žalobca musí preukáza� zavinenie, v prípade 

Montrealského dohovoru, platí ustanovenie, že letecká spolo�nos� musí vierohodne dokáza�  

nedostatok svojho zavinenia.   

 V prípade zostrelenia letu MH17 sa bude s ve�kom pravdepodobnos�ou Malaysian 

Airlines bráni� práve  poukazovaním na zásadu �lánku 21(2) Montrealskej dohody 

a predbežná (a s ve�kou pravdepodobnos�ou aj závere�ná) vyšetrovacia správa13 im bude 

dáva� silný dôkazný prostriedok. Nemusí to však znamena�, že letecká spolo�nos� sa vyhne 

zodpovednosti za vyplatenie kompenzácie rodinám pozostalých. V anglo-saskom práve 

existuje nieko�ko precedensov, v ktorých sudca dospel k názoru, že zlo�in na palube alebo 

hrozba terorizmu zo strany posádky, alebo cestujúcich sú známe riziká v letectve a ak letecká 

spolo�nos� nepreukáže že spravila všetko aby  zabránila hrozbe terorizmu, tak bude povinná 

rodinám cestujúcich vyplati� finan�nú náhradu pod�a Montrealskej dohody.  

 V  prípade letu MH 17 ale vzniká precedens vo forme, že k nehode došlo, pod�a 

všetkých doteraz zistených dôkazov, v!aka pomoci cudzieho štátu. S takouto možnos�ou ráta 

dokument DARSIWA14 s odvolaním sa na �lánok 31 ktorý hovorí, že právna zodpovednos� 

môže by� pripisovaná takisto štátu ktorý financuje alebo podporuje separatistov alebo 

bojovníkov nezávisle z ktorej krajiny pochádzajú a v ktorej krajine sa nachádzajú. Aby takýto 

štát mohol „by� uznaný vinným“, je potrebné aby právni zástupcovia a tak isto aj 

medzinárodné spolo�enstvo vyvíjali politické úsilie na prinútenie takéhoto štátu sa 

zodpoveda� z porušenia medzinárodného práva alebo nerešpektovania medzinárodných 

zmlúv a záväzkov (�o je v praxi takmer nereálne). Ak by sa však takto stíhanému štátu 

preukázalo zavinenie, bol by plne zodpovedný za plnú náhradu škody spôsobenej ním alebo 
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ním podporovanými separatistami alebo bojovníkmi z dôvodu ním podporovaných alebo 

schva�ovaných konaní.  

 Malaysian Airlines 21. júla vydala tla�ovú správu, v ktorej ponúkla okamžitú finan�nú 

pomoc vo výške 5000 USD rodinám pozostalých. Spolo�nos� uviedla takisto, že vyplatením 

sumy nebude nijako dotknuté právo rodín pozostalých na náhradu pod�a medzinárodného 

práva a Montrealskej dohody, ale bude len zapo�ítané ako sú�as� do kone�ného vyrovnania.  

 Ako sme vyššie uviedli, kompenzácia v prípade leteckého neš�astia po�as 

nevyhláseného vojenského konfliktu je ove�a zložitejšia a bude obsahova� ve�a právnych 

návrhov a pokusov o vydanie precedentného rozsudku. Do tejto problematiky budú vstupova� 

aj medzištátne dohody, uzavreté medzi jednotlivými štátmi a Malajziou a !alej pod�a 

medzinárodného práva sa pri niektorých cestujúcich bude prihliada� aj na to, v ktorom štáte 

mali kúpenú letenku a v ktorom štáte mala by� ich cie�ová destinácia. V niektorých prípadoch 

bude možné poda� žalobu aj v inej krajine a pod�a miestneho práva, ako v Malajzii. V USA 

bude v súdnych sporoch o odškodnenie a nemajetkovú ujmu pozostalých právnym rámcom 

zákon z roku 1977 o medzinárodnej plavbe, ktorý neumož�uje kompenzáciu nemajetkovej 

ujmy pre rodiny pozostalých v medzinárodných vodách, na ktorý sa odvolávajú niektoré 

precedensy a v USA sa používa aj pre letecké neš�astia mimo územia USA. 

 Mnohé rodiny pozostalých budú ma� možnos� sa domáha� aj finan�nej kompenzácie 

zo súkromných poistení zosnulých. V týchto prípadoch je ale možné o�akáva�, že právny 

zástupcovia pois�ovní sa budú odvoláva� na definíciu terorizmu a teroristického �inu vo�i 

cestujúcim letu MH17. Aj ke! súkromné poistenie zohrávalo v minulosti najvä�šiu rolu pri 

kompenzácií obetí leteckého terorizmu, finan�né straty ktoré utrpeli pois�ovne a ich 

zais�ovatelia, i zvyšujúce sa riziko terorizmu viedli k tomu, že takéto hrozby sa dostali do 

výluk z poistenia a sú definované vo všeobecných obchodných podmienkach. Nako�ko 
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Záver 

  

V našom príspevku sme sa snažili prierezovo priblíži� problematiku leteckého práva, 

právnej ochrany a nových výziev, ktorým je odvetvie civilného letectva v posledných 

mesiacoch vystavované. Nie je možné poveda�, že by táto problematika bola úplne 

nepreskúmaná, alebo že by neexistovalo nieko�ko podstatných medzinárodných zmlúv 

a dohôd, z ktorých by sa nedalo �erpa� pri ochrane a kompenzácií pri �inoch medzinárodného 

terorizmu alebo �inov protiprávneho zasahovania do bezpe�nosti civilnej leteckej dopravy. 

Avšak posledné letecké neš�astia ukázali, že aj doterajšia právna úprava danej problematiky 

nie je bez medzier, a je preto nevyhnutné nazna�ené medzery vyplni�. Predpokladáme, že 

zmena právnej úpravy v letectve dôjde najskôr na úrovni precedensov rozhodnutí súdov 

rozhodujúcich v individuálnych prípadoch odškodnenia pozostalých alebo poškodených, a až 

následne bude upravená a doplnená aj medzinárodno-právna úprava civilného letectva ako 

celku.  Takáto zmena právnej úpravy civilného letectva je len tzv. postkauzálnou úpravou, 

teda úpravou nasledujúcou po ur�itej udalosti. Pokia� sa však nepodarí eliminova� alebo 

aspo� minimalizova� medzinárodný terorizmus, akáko�vek právna úprava bude vždy 

neskorou (alebo oneskorenou) a teda aj nedostato�nou. 
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Funkcja planowania w zarz�dzaniu organizacj� w warunkach 

globalizacji otoczenia 

Andrzej Lima�ski 
 
Abstrakt 

Planowanie jako funkcja zarz�dzania obejmuje zarówno formu$owanie celu dzia$ania 

organizacji jak i okre�lenie sposobu funkcjonowania dostosowanego do zamierzonego celu i 

przewidywanych okoliczno�ci realizacji. Planowanie stanowi podstaw� innych procesów 

zarz�dczych zachodz�cych w organizacji. To wokó$ celów, zamierze*, zada* oraz d�%e* do 

osi�gania okre�lonej pozycji w przysz$o�ci powinna koncentrowa' si� dzia$alno�' ka%dej 

organizacji. Celem artyku$u jest przedstawienie istoty i uwarunkowa* planowania na 

p$aszczy&nie funkcjonalnej we wspó$czesnej organizacji, w tym rodzajów i etapów 

planowania. 

S
owa kluczowe: organizacja, zarz�dzanie, funkcje zarz�dzania, planowanie, plan, procesy 

decyzyjne. 

 
Wprowadzenie 

 

Procesy zarz�dcze w ka%dej organizacji podlegaj� ci�g$ym zmianom. Globalizacja i 

zwi�zana z ni� turbulencja (burzliwo�') otoczenia powoduj�, i% funkcjonowanie organizacji 

gospodarczych musi by' ci�gle dostosowywane i zmieniane (Drabik 2011a, s. 156-162; 

Drabik 2013, s. 15-16). Otoczenie organizacji to system, z którym ka%da organizacja jest 

silnie zwi�zana i w którym zachodz� sprz�%enia zwrotne o okre�lonej sile w relacjach 

otoczenie – organizacja. Organizacja nie powinna dostosowywa' si� biernie do otoczenia, 

lecz równie% mo%e je kszta$towa' zgodnie z w$asnymi interesami, jak i oczekiwaniami. Mo%e 

oddzia$ywa' na popyt, preferencje swoich klientów, na konkurencj�, a tak%e w pewnej mierze 

na polityk� gospodarcz�. Wraz z rozwojem organizacji ro�nie skala jej oddzia$ywania na 

w$asne otoczenie, rosn� jej mo%liwo�ci kreacyjne. Wynika z tego, i% w praktyce dzia$a* 

organizacji nigdy nie mamy do czynienia ze stabiln�, sta$� jej sytuacj�, jak i poziomem jej 

zasobów, systemem zarz�dzania. To oznacza równie%, i% procesy decyzyjne organizacji 

musz� by' ci�gle planowane – poddawane zmianom, jak i dopasowywane do wyzwa*, 

okre�lonych szans i zagro%e* wynikaj�cych z otoczenia. 
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Zarz�dzanie organizacj� na p
aszczynie funkcjonalnej 

 

Obecnie powszechne jest twierdzenie, i% zarz�dzanie organizacj� oznacza zarz�dzanie 

jej przysz$o�ci�, a tak%e, %e jest to proces zarz�dzania zmianami. Wszelkie decyzje oraz 

dzia$ania podejmowane w organizacji powinny by' nastawione na zdobycie przewagi 

konkurencyjnej oraz jej d$ugofalowy rozwój. Konieczne jest w tym zakresie sta$e kreowanie 

przysz$o�ci organizacji, co zdaniem P. Druckera [2000, s. 73] powinno polega' na odrzuceniu 

przesz$o�ci, na wstrzymaniu wykorzystywania �rodków do realizacji zada*, które nie 

przynosz� ju% zamierzonych efektów. 

Zarz�dzanie zmian� nale%y traktowa' jako szans� rozwojow� ka%dej organizacji, a nie 

jako zagro%enia dla jej funkcjonowania (Drabik 2011b, s. 55-56; Lima*ski, Drabik, 2013, 

s. 158-167). Dlatego tak istotne w podejmowaniu decyzji dotycz�cych celów organizacji, 

sterowania nimi oraz procesem ich realizacji s� informacje decyzyjne, te z dynamicznie 

zmieniaj�cego si� otoczenia, jak i z wn�trza organizacji, równie% stale podlegaj�cego 

zmianom. Tylko w oparciu o odpowiednie informacje zwi�ksza si� prawdopodobie*stwo 

podj�cia trafnych decyzji i zamierze*, dotycz�cych budowania przysz$o�ciowej strategii 

rozwoju organizacji. 

Zarz�dzanie organizacj� mo%e by' analizowane na p$aszczy&nie funkcjonalnej, która  

koncentruje si� na podstawowych rodzajach dzia$a* konstytuuj�cych proces zarz�dzania. 

Dzia$ania te sk$adaj� si� na pewne funkcje (planowanie, organizowanie, motywowanie 

(przewodzenie), kontrola), których realizacja zapewnia osi�gni�cie celów organizacji 

(Stru%ycki (red.), 2002; s. 202-204; Przyby$a (red.), 2003, s. 28; Krzakiewicz (red.), 2006, 

s. 25-27).  

Planowanie mo%na okre�li' jako typowe zadanie zarz�dzania. S$u%y ono 

zaprojektowaniu przysz$ych dzia$a* organizacji. Planowanie umo%liwia okre�lenie, jakie cele 

maj� by' osi�gni�te w przysz$o�ci, a tak%e jakie do tego nale%y dobra' �rodki. Konieczne jest 

równie% dokonanie okre�lenia, jakie wykorzystywa' zasoby oraz jakie narz�dzia i procedury 

realizacji mo%na zastosowa'. Proces planowania warunkuje i determinuje funkcjonowanie 

organizacji. Trudno sobie wyobrazi' funkcjonowanie organizacji bez nakre�lonych zada* i 

celów, które jej w$a�ciciele (za$o%yciele) chc� osi�ga'.  

Organizowanie s$u%y podzia$owi zasadniczych zada* okre�lonych w procesie 

planowania na zadania cz�stkowe oraz przydzieleniu ich konkretnym wykonawcom. 

Organizowanie polega na doborze odpowiednich �rodków zapewniaj�cych bie%�c� 

koordynacj� zada* cz�stkowych. Jego istot� jest równie% okre�lenie zakresów uprawnie* 
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decyzyjnych oraz zakresu obowi�zków i odpowiedzialno�ci przynale%nych konkretnym 

stanowiskom czy komórkom organizacyjnym. W procesach organizowania konieczne jest 

równie% stworzenie kana$ów przep$ywu informacji w organizacji oraz okre�lenie poziomu 

decentralizacji zarz�dzania.  

Motywowanie ma na celu w$a�ciw� obsad� utworzonych stanowisk odpowiednim 

personelem, jak równie% polega na tworzeniu systemów wynagrodze* i ochrony socjalnej, 

systemów awansów i sankcji, systemów sprzyjaj�cych podnoszeniu kwalifikacji oraz 

umiej�tno�ci pracowników. Istotn� kwesti� w procesach motywowania s� decyzje dotycz�ce 

bezpo�redniego udzia$u pracowników w zarz�dzaniu oraz w tworzeniu warto�ci organizacji, a 

tak%e okre�lonej partycypacji w tej warto�ci. Funkcja ta s$u%y równie% bie%�cemu nadzorowi 

wype$nianych zada*, odpowiedniej regulacji zachowa* organizacji. O jej istocie �wiadcz� 

wi�c tak%e bie%�ce dzia$ania dostosowawcze organizacji do zmiennych uwarunkowa* 

zewn�trznych.  

Kontrola s$u%y sprawdzeniu, czy wykonanie zada* w organizacji jest zgodne z 

planem. Istotne jest te% okre�lenie, czy organizacja realizuje w sposób w$a�ciwy przyj�t� 

strategi�, czy uzyskuje satysfakcjonuj�ce efekty ekonomiczne. Kontrola odzwierciedla 

swoiste sprz�%enie zwrotne, jakie zachodzi mi�dzy informacjami planistycznymi a 

wielko�ciami realnie osi�gni�tymi. S$u%y te% dokonaniu korekty post�powania organizacji lub 

zainicjowaniu nowych planów, nowych przedsi�wzi�' maj�cych na celu rozwój organizacji w 

turbulentnym otoczeniu. 

 

Planowanie jako podstawa procesów decyzyjnych w organizacji 

 

Wed$ug R. L. Ackoffa „planowanie jest projektowaniem przysz$o�ci, jakiej pragniemy 

oraz skutecznych �rodków jej realizacji” (Kisielnicki 2008, s. 81). Powszechnie przyjmuje si�, 

%e proces planowania obejmuje dwa sprz�%one ze sob� dzia$ania: wyznaczenie celów 

organizacji oraz sposoby ich osi�gni�cia. Cele planowania zale%� od wielu czynników, a 

najwa%niejszy jest system zarz�dzania. W podobnym uj�ciu planowanie traktowane jest jako 

proces zorientowany na cele, d�%�cy do kompleksowego wp$yni�cia na przysz$� sytuacj�. W 

tej definicji podkre�la si�, %e planowanie (Krzakiewicz 2006, s. 31-32):  

� powinno zawsze kompleksowo ujmowa' rzeczywisto�', a je�li sytuacja jest prosta i 

klarowna, to nie potrzeba z$o%onych analiz i ocen oraz rozwa%ania wariantowych 

mo%liwo�ci dzia$ania; 
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� jest zawsze zorientowane na nieznan� przysz$o�', a poniewa% natura ludzka nie pozwala 

przewidywa' przysz$o�', wi�c planowanie nie powinno opiera' si� na wizjach tej%e 

przysz$o�ci; 

� jest stymulowane zamierzeniem dzia$ania, a poniewa% ludzie zawsze maj� jakie� %yczenia 

lub oczekiwania, determinowane przez rozpowszechnione warto�ci, zatem podzielane 

przez kilku ludzi %yczenia te i oczekiwania mog� by' nazywane ich 

celami.M. J. Stankiewicz zauwa%a, %e planowanie jest procesem, którego sk$adowe mo%na 

sprowadzi' do 3P (Godziszewski 2011, s. 247-248]:  

� Prognozowanie przysz$o�ci, której rozpoznanie jest warunkiem koniecznym do wyboru 

(czyli podj�cia decyzji) celów organizacji. Cele wynikaj� z oczekiwa* g$ównych 

interesariuszy organizacji, a wi�c: w$a�cicieli, naczelnej kadry zarz�dzaj�cej, 

pracowników oraz grup reprezentuj�cych interes publiczny. Do ich wyboru konieczna jest 

jednak znajomo�' przysz$ych sytuacji w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji. 

Znajomo�' t� uzyskuje si� w efekcie prac prognostycznych.  

� Programowanie sprowadza si� do okre�lenia sposobów doj�cia do celu w warunkach 

poszczególnych prognoz. Przy czym sposoby te zarysowane s� na stopniu ogólno�ci 

adekwatnym do szczebla planowania. Oznacza to, %e programy dla organizacji jako 

ca$o�ci okre�laj�, co nale%y wykona' dla osi�gni�cia celu. Programy opracowywane w 

ramach planowania na ni%szych szczeblach traktuj� jako ca$o�' jednostk� organizacyjn� 

danego szczebla. 

� Planowanie sensu stricte, czyli wybranie okre�lonych programów i przekszta$cenie ich w 

plany. Przekszta$cenie to polega na podj�ciu decyzji (wyborze), które programy b�d� 

obowi�zywa$y oraz na „rozpisaniu” tak wybranych programów na zadania wykonawcze, 

doprowadzaj�ce je a% do stanowisk pracy. W warunkach bardzo zmiennego otoczenia, 

które jest okre�lane otoczeniem turbulentnym, czyli nieprzewidywalnym, nie mo%na 

procesu planowania zwie*cza' jednym planem. Powinno by' ich kilka, ka%dy adekwatny 

do programu opracowanego dla danego rodzaju prognozy – do prognozy najbardziej 

prawdopodobnej, do prognoz pesymistycznych oraz do prognoz optymistycznych. Plany 

te stanowi� swego rodzaju scenariusze dzia$ania w zale%no�ci od tego, co naprawd� 

przyniesie realna przysz$o�'. 

Planowanie jako z$o%ony, wieloaspektowy proces przebiegaj�cy we wspó$czesnych 

organizacjach powinno by' dobrze zorganizowane. G. Steiner podkre�la konieczno�' 
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adekwatnym do szczebla planowania. Oznacza to, %e programy dla organizacji jako 

ca$o�ci okre�laj�, co nale%y wykona' dla osi�gni�cia celu. Programy opracowywane w 

ramach planowania na ni%szych szczeblach traktuj� jako ca$o�' jednostk� organizacyjn� 

danego szczebla. 

� Planowanie sensu stricte, czyli wybranie okre�lonych programów i przekszta$cenie ich w 

plany. Przekszta$cenie to polega na podj�ciu decyzji (wyborze), które programy b�d� 

obowi�zywa$y oraz na „rozpisaniu” tak wybranych programów na zadania wykonawcze, 

doprowadzaj�ce je a% do stanowisk pracy. W warunkach bardzo zmiennego otoczenia, 

które jest okre�lane otoczeniem turbulentnym, czyli nieprzewidywalnym, nie mo%na 

procesu planowania zwie*cza' jednym planem. Powinno by' ich kilka, ka%dy adekwatny 

do programu opracowanego dla danego rodzaju prognozy – do prognozy najbardziej 

prawdopodobnej, do prognoz pesymistycznych oraz do prognoz optymistycznych. Plany 

te stanowi� swego rodzaju scenariusze dzia$ania w zale%no�ci od tego, co naprawd� 

przyniesie realna przysz$o�'. 

Planowanie jako z$o%ony, wieloaspektowy proces przebiegaj�cy we wspó$czesnych 

organizacjach powinno by' dobrze zorganizowane. G. Steiner podkre�la konieczno�' 
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� jest zawsze zorientowane na nieznan� przysz$o�', a poniewa% natura ludzka nie pozwala 

przewidywa' przysz$o�', wi�c planowanie nie powinno opiera' si� na wizjach tej%e 

przysz$o�ci; 
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� Planowanie sensu stricte, czyli wybranie okre�lonych programów i przekszta$cenie ich w 

plany. Przekszta$cenie to polega na podj�ciu decyzji (wyborze), które programy b�d� 

obowi�zywa$y oraz na „rozpisaniu” tak wybranych programów na zadania wykonawcze, 

doprowadzaj�ce je a% do stanowisk pracy. W warunkach bardzo zmiennego otoczenia, 

które jest okre�lane otoczeniem turbulentnym, czyli nieprzewidywalnym, nie mo%na 

procesu planowania zwie*cza' jednym planem. Powinno by' ich kilka, ka%dy adekwatny 

do programu opracowanego dla danego rodzaju prognozy – do prognozy najbardziej 

prawdopodobnej, do prognoz pesymistycznych oraz do prognoz optymistycznych. Plany 

te stanowi� swego rodzaju scenariusze dzia$ania w zale%no�ci od tego, co naprawd� 

przyniesie realna przysz$o�'. 

Planowanie jako z$o%ony, wieloaspektowy proces przebiegaj�cy we wspó$czesnych 

organizacjach powinno by' dobrze zorganizowane. G. Steiner podkre�la konieczno�' 
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uwzgl�dnienia pi�ciu podstawowych jego wymiarów (Ko&mi*ski, Piotrowski 2000, s. 183-

184): 

1. Przedmiot planu – okre�la on sfery dzia$ania organizacji, których dotyczy. Planowa' 

mo%na zatem dzia$alno�' marketingow� organizacji, jej prace badawczo-rozwojowe, 

dzia$alno�' produkcyjn�, rekrutowanie, szkolenie i awanse pracowników, dzia$alno�' 

inwestycyjn� (np. jakie maszyny i wyposa%enie kupi', gdzie, kiedy itp.) oraz sfer� 

finansow� funkcjonowania organizacji (prognozy sprzeda%y, kosztów, &róde$ zasilania 

kapita$owego, wydatkowania �rodków pieni�%nych itp.). 

2. Elementy planu, które obejmuj�: projekt statutu organizacji, ogólne, formalne zasady jej 

funkcjonowania, okre�lenie celu g$ównego i celów cz�stkowych projektowanego dzia$ania 

organizacji, zadania stoj�ce przed osobami zarz�dzaj�cymi organizacj�, które maj� 

doprowadzi' do wdro%enia planu, elementy dzia$a* strategicznych (np. ocena 

konkurencji, okre�lenie zagro%e* p$yn�cych od konkurencji, analiza szans na dzia$anie 

organizacji w otoczeniu, okre�lenie mocnych i s$abych stron organizacji), programy i 

etapy wdro%enia planu, bud%ety wydatków i korzy�ci z pozyskania okre�lonych zasobów 

niezb�dnych do realizacji zamierze* itd.  

3. Uk$ad organizacyjny, który inaczej mo%na okre�li' jako ustalenie szczebla organizacji, dla 

którego opracowywany jest dany plan lub te% wyznaczenia komórek odpowiedzialnych za 

planowanie i wprowadzanie zamierze* w %ycie. W tym przypadku mo%na mówi' o 

planach ca$ych organizacji, ich oddzia$ów, filii, komórek organizacyjnych, grup 

funkcjonalnych, wydzia$ów, departamentów czy w ko*cu planów jednostkowych 

produktów.  

4. Cechy procesu planowania – zalicza si� do nich: znaczenie planu dla bie%�cego i 

strategicznego dzia$ania organizacji, racjonalno�' planu, jego elastyczno�', spójno�' z 

aktualn� sytuacj� organizacji i jej otoczenia, $atwo�' wdro%enia. Ponadto plany mog� by' 

scharakteryzowane takimi cechami, jak: koszt ich opracowania, jawno�' (np. znajomo�' 

planu przez cz$onków organizacji), forma (pisana lub niepisana) itp.  

5. Czas, na jaki plan jest opracowywany. W tym przypadku mo%emy mówi' o planach na 

krótkie okresy (najbli%szy miesi�c, kwarta$, rok), o planach d$ugookresowych (kilkuletnie) 

i planach sta$ych (np. wieloletnie funkcjonalne plany realizacji strategii czy sta$e 

harmonogramy). 

Planowanie s$u%y podejmowaniu decyzji, co jest traktowane jako podstawowe zadanie 

tego procesu – stanowi wi�c instrument sprawowania w$adzy. Warto wspomnie' tak%e o 

wielu innych funkcjach planowania (Go$�biowski 2001, s. 52-53): 
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uwzgl�dnienia pi�ciu podstawowych jego wymiarów (Ko&mi*ski, Piotrowski 2000, s. 183-
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konkurencji, okre�lenie zagro%e* p$yn�cych od konkurencji, analiza szans na dzia$anie 

organizacji w otoczeniu, okre�lenie mocnych i s$abych stron organizacji), programy i 

etapy wdro%enia planu, bud%ety wydatków i korzy�ci z pozyskania okre�lonych zasobów 

niezb�dnych do realizacji zamierze* itd.  

3. Uk$ad organizacyjny, który inaczej mo%na okre�li' jako ustalenie szczebla organizacji, dla 

którego opracowywany jest dany plan lub te% wyznaczenia komórek odpowiedzialnych za 

planowanie i wprowadzanie zamierze* w %ycie. W tym przypadku mo%na mówi' o 

planach ca$ych organizacji, ich oddzia$ów, filii, komórek organizacyjnych, grup 

funkcjonalnych, wydzia$ów, departamentów czy w ko*cu planów jednostkowych 

produktów.  

4. Cechy procesu planowania – zalicza si� do nich: znaczenie planu dla bie%�cego i 

strategicznego dzia$ania organizacji, racjonalno�' planu, jego elastyczno�', spójno�' z 

aktualn� sytuacj� organizacji i jej otoczenia, $atwo�' wdro%enia. Ponadto plany mog� by' 

scharakteryzowane takimi cechami, jak: koszt ich opracowania, jawno�' (np. znajomo�' 

planu przez cz$onków organizacji), forma (pisana lub niepisana) itp.  

5. Czas, na jaki plan jest opracowywany. W tym przypadku mo%emy mówi' o planach na 

krótkie okresy (najbli%szy miesi�c, kwarta$, rok), o planach d$ugookresowych (kilkuletnie) 

i planach sta$ych (np. wieloletnie funkcjonalne plany realizacji strategii czy sta$e 

harmonogramy). 

Planowanie s$u%y podejmowaniu decyzji, co jest traktowane jako podstawowe zadanie 

tego procesu – stanowi wi�c instrument sprawowania w$adzy. Warto wspomnie' tak%e o 

wielu innych funkcjach planowania (Go$�biowski 2001, s. 52-53): 
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uwzgl�dnienia pi�ciu podstawowych jego wymiarów (Ko&mi*ski, Piotrowski 2000, s. 183-
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1. Przedmiot planu – okre�la on sfery dzia$ania organizacji, których dotyczy. Planowa' 

mo%na zatem dzia$alno�' marketingow� organizacji, jej prace badawczo-rozwojowe, 

dzia$alno�' produkcyjn�, rekrutowanie, szkolenie i awanse pracowników, dzia$alno�' 

inwestycyjn� (np. jakie maszyny i wyposa%enie kupi', gdzie, kiedy itp.) oraz sfer� 

finansow� funkcjonowania organizacji (prognozy sprzeda%y, kosztów, &róde$ zasilania 

kapita$owego, wydatkowania �rodków pieni�%nych itp.). 

2. Elementy planu, które obejmuj�: projekt statutu organizacji, ogólne, formalne zasady jej 

funkcjonowania, okre�lenie celu g$ównego i celów cz�stkowych projektowanego dzia$ania 

organizacji, zadania stoj�ce przed osobami zarz�dzaj�cymi organizacj�, które maj� 

doprowadzi' do wdro%enia planu, elementy dzia$a* strategicznych (np. ocena 

konkurencji, okre�lenie zagro%e* p$yn�cych od konkurencji, analiza szans na dzia$anie 

organizacji w otoczeniu, okre�lenie mocnych i s$abych stron organizacji), programy i 

etapy wdro%enia planu, bud%ety wydatków i korzy�ci z pozyskania okre�lonych zasobów 

niezb�dnych do realizacji zamierze* itd.  

3. Uk$ad organizacyjny, który inaczej mo%na okre�li' jako ustalenie szczebla organizacji, dla 

którego opracowywany jest dany plan lub te% wyznaczenia komórek odpowiedzialnych za 

planowanie i wprowadzanie zamierze* w %ycie. W tym przypadku mo%na mówi' o 

planach ca$ych organizacji, ich oddzia$ów, filii, komórek organizacyjnych, grup 

funkcjonalnych, wydzia$ów, departamentów czy w ko*cu planów jednostkowych 

produktów.  

4. Cechy procesu planowania – zalicza si� do nich: znaczenie planu dla bie%�cego i 

strategicznego dzia$ania organizacji, racjonalno�' planu, jego elastyczno�', spójno�' z 

aktualn� sytuacj� organizacji i jej otoczenia, $atwo�' wdro%enia. Ponadto plany mog� by' 

scharakteryzowane takimi cechami, jak: koszt ich opracowania, jawno�' (np. znajomo�' 

planu przez cz$onków organizacji), forma (pisana lub niepisana) itp.  

5. Czas, na jaki plan jest opracowywany. W tym przypadku mo%emy mówi' o planach na 

krótkie okresy (najbli%szy miesi�c, kwarta$, rok), o planach d$ugookresowych (kilkuletnie) 

i planach sta$ych (np. wieloletnie funkcjonalne plany realizacji strategii czy sta$e 

harmonogramy). 

Planowanie s$u%y podejmowaniu decyzji, co jest traktowane jako podstawowe zadanie 

tego procesu – stanowi wi�c instrument sprawowania w$adzy. Warto wspomnie' tak%e o 

wielu innych funkcjach planowania (Go$�biowski 2001, s. 52-53): 
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uwzgl�dnienia pi�ciu podstawowych jego wymiarów (Ko&mi*ski, Piotrowski 2000, s. 183-
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dzia$alno�' produkcyjn�, rekrutowanie, szkolenie i awanse pracowników, dzia$alno�' 

inwestycyjn� (np. jakie maszyny i wyposa%enie kupi', gdzie, kiedy itp.) oraz sfer� 

finansow� funkcjonowania organizacji (prognozy sprzeda%y, kosztów, &róde$ zasilania 

kapita$owego, wydatkowania �rodków pieni�%nych itp.). 

2. Elementy planu, które obejmuj�: projekt statutu organizacji, ogólne, formalne zasady jej 

funkcjonowania, okre�lenie celu g$ównego i celów cz�stkowych projektowanego dzia$ania 

organizacji, zadania stoj�ce przed osobami zarz�dzaj�cymi organizacj�, które maj� 

doprowadzi' do wdro%enia planu, elementy dzia$a* strategicznych (np. ocena 

konkurencji, okre�lenie zagro%e* p$yn�cych od konkurencji, analiza szans na dzia$anie 

organizacji w otoczeniu, okre�lenie mocnych i s$abych stron organizacji), programy i 

etapy wdro%enia planu, bud%ety wydatków i korzy�ci z pozyskania okre�lonych zasobów 

niezb�dnych do realizacji zamierze* itd.  

3. Uk$ad organizacyjny, który inaczej mo%na okre�li' jako ustalenie szczebla organizacji, dla 

którego opracowywany jest dany plan lub te% wyznaczenia komórek odpowiedzialnych za 

planowanie i wprowadzanie zamierze* w %ycie. W tym przypadku mo%na mówi' o 

planach ca$ych organizacji, ich oddzia$ów, filii, komórek organizacyjnych, grup 

funkcjonalnych, wydzia$ów, departamentów czy w ko*cu planów jednostkowych 

produktów.  

4. Cechy procesu planowania – zalicza si� do nich: znaczenie planu dla bie%�cego i 

strategicznego dzia$ania organizacji, racjonalno�' planu, jego elastyczno�', spójno�' z 

aktualn� sytuacj� organizacji i jej otoczenia, $atwo�' wdro%enia. Ponadto plany mog� by' 

scharakteryzowane takimi cechami, jak: koszt ich opracowania, jawno�' (np. znajomo�' 

planu przez cz$onków organizacji), forma (pisana lub niepisana) itp.  

5. Czas, na jaki plan jest opracowywany. W tym przypadku mo%emy mówi' o planach na 

krótkie okresy (najbli%szy miesi�c, kwarta$, rok), o planach d$ugookresowych (kilkuletnie) 

i planach sta$ych (np. wieloletnie funkcjonalne plany realizacji strategii czy sta$e 

harmonogramy). 

Planowanie s$u%y podejmowaniu decyzji, co jest traktowane jako podstawowe zadanie 

tego procesu – stanowi wi�c instrument sprawowania w$adzy. Warto wspomnie' tak%e o 

wielu innych funkcjach planowania (Go$�biowski 2001, s. 52-53): 
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� Porz�dkowanie, racjonalizowanie procesu decyzyjnego (ta funkcja realizowana jest 

przede wszystkim w sformalizowanych procesach planistycznych). 

� Sformalizowany proces planistyczny u$atwia koordynowanie decyzji dotycz�cych ró%nych 

przekrojów funkcjonowania organizacji (wi�%e si� to m.in. z podzia$em ról mi�dzy 

kierowników ró%nych szczebli w samym procesie planowania), jak i g$�bsze 

u�wiadomienie funkcji poszczególnych jednostek organizacyjnych uj�tych w planie. W 

ka%dym przypadku planowanie pe$ni funkcj� ukierunkowuj�c� dzia$aj�ce podmioty na 

okre�lone cele, realizacj� pewnej wizji.  

� Ze swej natury planowanie, dzi�ki wykorzystywaniu w tym procesie szerokiego zakresu 

informacji analitycznych i prognostycznych opisuj�cych obecne i przewidywane warunki 

dzia$ania, powinno budowa' zdolno�ci antycypacji zjawisk oraz zdolno�ci adaptacyjno-

prewencyjne organizacji (tzn. do umiej�tno�ci reagowania na zmiany, w tym – 

zapobiegania negatywnym zjawiskom), co w konsekwencji przyczynia si� do obni%enia 

ryzyka w dzia$aniu. 

� Planowanie strategiczne jest narz�dziem komunikowania si�: upowszechniania w 

organizacji wizji jej rozwoju, zamierze* strategicznych kierownictwa. Planowanie jest 

instrumentem s$u%�cym ich konkretyzacji, prze$o%eniu na okre�lone sekwencje dzia$a*. 

Mo%e by' wi�c czynnikiem ograniczaj�cym niech�' do zmian (dzi�ki wyja�nianiu celów 

strategicznych, u�wiadamianiu zagro%e* i mo%liwo�ci, potencjalnych korzy�ci, dzi�ki 

w$�czeniu szerszego grona pracowników w proces planowania itp.). Z drugiej strony, 

planowanie jest narz�dziem umo%liwiaj�cym ocen� przez kierownictwo stopnia akceptacji 

jego zamierze* przez wykonawców planu, identyfikacj� ognisk oporu wobec 

planowanych dzia$a* i ich si$�. 

� Umiej�tno�' w$a�ciwego ukierunkowania dzia$a* przez kierownictwo organizacji, 

zapewnienie partycypacji mened%erów ró%nych szczebli w planowaniu, stanowi czynnik 

inspiruj�cy kadr� kierownicz� i pracowników, mo%e by' &ród$em innowacji 

generowanych w ca$ej organizacji, a jednocze�nie motywuje kadr� do zwi�kszenia 

sprawno�ci.  

� Planowanie (i plan) stanowi tak%e narz�dzie kontroli uk$adu i struktury dzia$a* organizacji 

oraz instrument kontroli realizacji i wyników dzia$a*.  

� Plan strategiczny i towarzysz�ce mu instrumentarium zapewniaj�ce jego wdro%enie, jest 

przejawem poziomu sprawno�ci i aspiracji mened%erów i w tym sensie stanowi narz�dzie 
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� Porz�dkowanie, racjonalizowanie procesu decyzyjnego (ta funkcja realizowana jest 

przede wszystkim w sformalizowanych procesach planistycznych). 

� Sformalizowany proces planistyczny u$atwia koordynowanie decyzji dotycz�cych ró%nych 
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kierowników ró%nych szczebli w samym procesie planowania), jak i g$�bsze 

u�wiadomienie funkcji poszczególnych jednostek organizacyjnych uj�tych w planie. W 

ka%dym przypadku planowanie pe$ni funkcj� ukierunkowuj�c� dzia$aj�ce podmioty na 

okre�lone cele, realizacj� pewnej wizji.  

� Ze swej natury planowanie, dzi�ki wykorzystywaniu w tym procesie szerokiego zakresu 

informacji analitycznych i prognostycznych opisuj�cych obecne i przewidywane warunki 

dzia$ania, powinno budowa' zdolno�ci antycypacji zjawisk oraz zdolno�ci adaptacyjno-

prewencyjne organizacji (tzn. do umiej�tno�ci reagowania na zmiany, w tym – 

zapobiegania negatywnym zjawiskom), co w konsekwencji przyczynia si� do obni%enia 

ryzyka w dzia$aniu. 

� Planowanie strategiczne jest narz�dziem komunikowania si�: upowszechniania w 

organizacji wizji jej rozwoju, zamierze* strategicznych kierownictwa. Planowanie jest 

instrumentem s$u%�cym ich konkretyzacji, prze$o%eniu na okre�lone sekwencje dzia$a*. 

Mo%e by' wi�c czynnikiem ograniczaj�cym niech�' do zmian (dzi�ki wyja�nianiu celów 

strategicznych, u�wiadamianiu zagro%e* i mo%liwo�ci, potencjalnych korzy�ci, dzi�ki 

w$�czeniu szerszego grona pracowników w proces planowania itp.). Z drugiej strony, 

planowanie jest narz�dziem umo%liwiaj�cym ocen� przez kierownictwo stopnia akceptacji 

jego zamierze* przez wykonawców planu, identyfikacj� ognisk oporu wobec 

planowanych dzia$a* i ich si$�. 
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sprawno�ci.  

� Planowanie (i plan) stanowi tak%e narz�dzie kontroli uk$adu i struktury dzia$a* organizacji 

oraz instrument kontroli realizacji i wyników dzia$a*.  

� Plan strategiczny i towarzysz�ce mu instrumentarium zapewniaj�ce jego wdro%enie, jest 

przejawem poziomu sprawno�ci i aspiracji mened%erów i w tym sensie stanowi narz�dzie 
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oceny kierownictwa organizacji przez poszczególne grupy interesariuszy (pracowników, 

w$a�cicieli, kontrahentów, w$adze itd.). 

 

Rodzaje i etapy planowania w zarz�dzaniu organizacj� 

 

Istnieje wiele kryteriów podzia$u procesu planowania w organizacji. Mo%na wyró%ni' 

mi�dzy innymi horyzont planowania, rodzaj obszarów funkcjonalnych, których dotyczy 

planowanie, wag� podejmowanych decyzji oraz ich skutki dla organizacji (Stru%ycki 2002, 

s. 204-205).  

Ze wzgl�du na horyzont planowania wyró%niamy planowanie:  

� krótkoterminowe, zwane równie% bie%�cym,  

� �rednioterminowe, uto%samiane z planowaniem wieloletnim, 

� d$ugoterminowe, inaczej perspektywiczne.  

Ze wzgl�du na rodzaj obszarów dzia$alno�ci mo%na wyró%ni' plany:  

� sprzeda%y,  

� dzia$alno�ci podstawowej (produkcji, �wiadczenia us$ug),  

� zaopatrzenia,  

� zatrudnienia, 

� finansowe.  

Ze wzgl�du na skutki, jakie wywieraj� plany na funkcjonowanie organizacji mo%na 

wyodr�bni' planowanie:  

� strategiczne, które wywo$uje trwa$e skutki, trudne do odwrócenia, 

� operacyjne, którego skutki maj� odwracalne efekty, stanowi� odzwierciedlenie bie%�cych 

decyzji. 

Przedstawione typy planów nie wyczerpuj� problematyki. Nale%y wspomnie' o 

planach jednorazowych i planach ci�g$ych. Plan jednorazowy jest to plan przygotowawczy 

osi�gni�cia celów, które z du%ym prawdopodobie*stwem w przysz$o�ci nie b�d� powtarzane, 

np. budowanie drogi, zainstalowanie systemu zabezpieczenia przed w$amaniem. Natomiast 

plany ci�g$e s� sporz�dzane w przypadku dzia$a* powtarzaj�cych si� regularnie, co pewien 

czas. Takim planem ci�g$ym jest okresowy plan oceny efektywno�ci funkcjonowania 

organizacji czy te% plan naboru kandydatów do pracy (Kisielnicki, 2008, s. 90). 

Plan jako dokument powstaje w trakcie procesu planowania (rysunek 1), który mo%e 

by' rozpatrywany jako ci�g decyzji (wyborów) dotycz�cych celów i sposobów dzia$ania 
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okre�lonej organizacji (ca$ej lub jej wewn�trznych cz��ci). Wed$ug J. Kozi*skiego zasadnicze 

fazy procesu planowania s� nast�puj�ce (rysunek 1) (Przyby$a (red.), 2003, s. 123-125): 

1. Identyfikacja i analiza aktualnych warunków wewn�trznych i zewn�trznych 

determinuj�cych dzia$anie jednostki organizacyjnej. Przedmiotem procedury identyfikacji 

i analizy s� zasoby i warunki wewn�trzne instytucji oraz jej otoczenie (czynniki 

zewn�trzne). Podmiot planuj�cy d�%y do identyfikacji czynników istotnych, a nast�pnie 

wyodr�bnienia czynników sterowalnych (poddaj�cych si� oddzia$ywaniu) oraz 

niesterowalnych (kszta$tuj�cych si� niezale%nie od planuj�cego kierownika oraz 

wspomagaj�cego go sztabu).  

2. Prognoza i analiza przysz$ych warunków wewn�trznych i zewn�trznych determinuj�cych 

dzia$anie jednostki. Po rozpoznaniu istotnych czynników (sterowalnych i 

niesterowalnych) oraz analizie ich obecnego stanu niezb�dne jest okre�lenie ich trendów 

(tendencji) rozwojowych w formie prognozy ich kszta$towania si� w przysz$o�ci (w 

okresie czasu zbie%nym z horyzontem planowania, okresem planistycznym). W tej fazie 

równie% d�%y si� do ustalenia, które z prognozowanych czynników b�d� w przysz$o�ci 

sprzyja', a które nie sprzyja' powodzeniu instytucji.  

3. Konstrukcja alternatywnych celów dzia$ania uwzgl�dniaj�ca wyniki analiz i prognoz z 

poprzednich faz. W okre�lonym uk$adzie bie%�cych i przysz$ych, sterowalnych i 

niesterowalnych, korzystnych i niekorzystnych warunków dzia$ania instytucja jest w 

stanie wypracowa' zestawy alternatywnych celów. Musz� one uwzgl�dnia' elementy 

niesterowalne. Natomiast instytucja mo%e aktywnie traktowa' czynniki sterowalne - 

podejmowa' prób� takiego ich ukszta$towania, jaki jej najbardziej odpowiada.  

4. Wybór optymalnego systemu celów (optymalnej wi�zki celów) jest wynikiem podj�cia 

decyzji o tym, które z alternatywnych celów nale%y przyj�' jako obowi�zuj�ce w systemie 

celów instytucji w okre�lonym horyzoncie czasu.  

5. Konstrukcja alternatywnych sposobów dzia$ania instytucji polega na „obmy�laniu” 

mo%liwych trajektorii przej�cia od bie%�cego stanu instytucji do stanu docelowego, 

okre�lonego przez przyj�ty system celów. Mo%liwe sposoby dzia$ania instytucji powinny 

by' dostosowane do celów oraz do obecnych i przysz$ych warunków dzia$ania, 

ustalonych w poprzednich fazach.  

6. Wybór optymalnych sposobów dzia$ania instytucji jest wynikiem podj�cia decyzji o tym, 

które z alternatywnych sposobów dzia$ania zapewniaj� najefektywniejsze osi�ganie 

ustalonych celów. 
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by' dostosowane do celów oraz do obecnych i przysz$ych warunków dzia$ania, 

ustalonych w poprzednich fazach.  
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Rysunek 1. Ogólna procedura planowania 

+ród$o: Przyby$a, 2003, s. 123 
 

J. Kisielnicki (2008, s. 90) w ogólnej procedurze budowy planu wymienia nast�puj�ce 

etapy: 

1. Formu$owanie problemu: okre�lenie celów strategicznych i taktycznych. 

2.  Analiza sytuacji problemowej:  

� okre�lenie ogranicze* (co sprzyja, co przeszkadza),  

� wyznaczenie celów taktycznych i operacyjnych, 

� okre�lenie zbioru dzia$a* potrzebnych do osi�gni�cia za$o%onych celów, 

� okre�lenie metody oceny uzyskanych rezultatów.  

3. Opracowanie planu (propozycja) wyboru optymalnej strategii osi�gni�cia za$o%onych 

celów.  

4. Weryfikacja przedstawionej propozycji ze wzgl�du na prawdopodobie*stwo osi�gni�cia 

za$o%onych celów i ogranicze* oraz odpowiedzi na pytanie: „Czy nale%y realizowa' 

przedstawiony plan?”. 

5. Realizacja planu  

Jednocze�nie J. Kisielnicki [2008, s. 90-91] podkre�la, %e w zale%no�ci od danej 

sytuacji ogólna procedura wymaga modyfikacji i uszczegó$owienia. Je%eli np. planowanie 

dotyczy prowadzenia dzia$alno�ci promocyjnej organizacji, to znajduje ona odzwierciedlenie 

w procesie planowania. Nale%y zwróci' uwag� na sprz�%enie zwrotne w procedurze budowy 

planu. Je%eli przedstawiony plan nie zostanie zaakceptowany, trzeba okre�li' przyczyny tego 
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stanowiska i powróci' do efektów poprzedzaj�cych. Po zmianie warunków nale%y realizowa' 

procedur� w zmodyfikowanej postaci. 

W kolejnym mo%liwym podej�ciu do procesu planowania wymienia si� nast�puj�ce 

etapy [Krzakiewicz (red.), 2006, s. 32]:  

1. Okre�lenie celów, czyli po%�danych, przysz$ych stanów rzeczy, do których nale%y 

zmierza'.  

2. Ustalenie relacji bie%�cej sytuacji do celów, czyli identyfikacja punktu wyj�cia oraz 

trudno�ci i mo%liwo�ci realizacji zamierzonych celów.  

3. Rozwini�cie wariantów realizacji zamierzonych celów, przy uwzgl�dnieniu 

przewidywanego rozwoju sytuacji, czyli wariantowe wskazanie mo%liwych sposobów 

przysz$ego dzia$ania, w zale%no�ci od przewidywanych scenariuszy rozwoju sytuacji w 

przysz$o�ci.  

4. Analiza, ocena i wybór preferowanego wariantu przysz$ego dzia$ania, czyli uzasadnienie 

przewagi wskazanego wariantu nad innymi oraz doprecyzowanie harmonogramu 

czynno�ci, wynikaj�cych z dokonanego wyboru.  

5. Wdro%enie wybranego wariantu i ocena rezultatów jego realizacji, czyli podj�cie 

rzeczywistych dzia$a* i bie%�ca ocena post�pów w skutecznym osi�gni�ciu zamierzonych 

celów.  

Jak z powy%szego zestawienia wynika, planowanie jest kluczem do racjonalizacji 

dzia$alno�ci kierowniczej. Racjonalny model planowania zak$ada, %e ta funkcja zarz�dzania 

jest powi�zana z naukami stosowanymi, a planista dysponuje techniczn� wiedz� oraz 

racjonalnymi instrumentami rozwi�zania problemów kierowniczych. Za budow� planu 

odpowiada, podobnie jak za ustalanie celów, ca$e kierownictwo organizacji. Ze wzgl�du na 

rol� i znaczenie planu w niektórych organizacjach jeden z cz$onków zarz�du mo%e by' 

odpowiedzialny za kwestie zwi�zane z szeroko rozumianym planowaniem. Ponadto w du%ych 

organizacjach mog� by' powo$ywane odpowiednie zespo$y planistyczne, które s� tworzone 

na sta$e lub na zasadzie grup zadaniowych. W sk$ad zespo$u zadaniowego wchodz� 

pracownicy ró%nych szczebli organizacji, którzy najcz��ciej s� oddelegowani na pewien 

okres, poniewa% udzia$ w zespole nie jest jedynym obowi�zkiem jego cz$onków. Szczególn� 

rol� w procesie planowania odgrywaj� kierownicy pierwszej linii. W$a�nie oni b�d� najpierw 

bezpo�rednio realizowa' zadane plany i równocze�nie s� &ród$em informacji o mo%liwo�ciach 

i ograniczeniach organizacji. Przy tworzeniu planów, zw$aszcza istotnych z punktu widzenia 

organizacji, korzysta si� z pomocy ekspertów zewn�trznych lub wyspecjalizowanych firm 
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na sta$e lub na zasadzie grup zadaniowych. W sk$ad zespo$u zadaniowego wchodz� 

pracownicy ró%nych szczebli organizacji, którzy najcz��ciej s� oddelegowani na pewien 

okres, poniewa% udzia$ w zespole nie jest jedynym obowi�zkiem jego cz$onków. Szczególn� 

rol� w procesie planowania odgrywaj� kierownicy pierwszej linii. W$a�nie oni b�d� najpierw 

bezpo�rednio realizowa' zadane plany i równocze�nie s� &ród$em informacji o mo%liwo�ciach 

i ograniczeniach organizacji. Przy tworzeniu planów, zw$aszcza istotnych z punktu widzenia 

organizacji, korzysta si� z pomocy ekspertów zewn�trznych lub wyspecjalizowanych firm 
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konsultingowych (np. przy ubieganiu si� o kredyty planom biznesowym s� stawiane 

wymagania formalne, uwzgl�dniaj�ce standardy mi�dzynarodowe).  

 

Podsumowanie 

 

W$a�ciwe ukierunkowanie dzia$a*, czyli takie, które najprawdopodobniej przyniesie 

organizacji sukces w przysz$o�ci, zale%y od dobrze sporz�dzonego planu dzia$ania, w którym 

cele i sposoby ich osi�gni�cia s� oparte na trafnie rozpoznanym uk$adzie przysz$ych 

warunków i �rodków. Planowanie polega w du%ej mierze na decydowaniu o podj�ciu dzia$a* 

zorientowanych na wywo$ywanie zjawisk (zdarze*, faktów), które by samoistnie nie 

zaistnia$y. Planowanie jest wi�c procesem polegaj�cym na �wiadomym ustalaniu kierunków 

dzia$ania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemy�lanych 

ocenach.Istot� planowania mo%na równie% wyja�ni' wskazuj�c na cztery podstawowe zasady 

wi�%�ce si� z t� funkcj� zarz�dzania [Ko&mi*ski, Piotrowski (red.), 2000, s. 179-181]:  

1. Celowo�' – ka%dy plan jest formu$owany dla zapewnienia sprawnej realizacji 

postawionego celu. Bez planu funkcjonowanie dowolnej organizacji sta$oby si� zbiorem 

przypadkowo podejmowanych dzia$a*. Plany bowiem powinny przewidywa', jakie 

dzia$ania prowadz� do zamierzonego celu, jakie od niego oddalaj�, jakie mog� ze sob� 

kolidowa', a jakie s� po prostu nieistotne. 

2. Prymat planowania – planowanie jest podstaw� wszystkich innych funkcji zarz�dzania. 

Bez planowania nie ma dobrego organizowania, zarz�dzania zasobami ludzkimi i kontroli. 

Szczególnie istotne staje si� planowanie dla kontroli. >aden mened%er nie mo%e 

kontrolowa' dzia$ania, które nie zosta$o zaplanowane, gdy% rdze* koncepcji kontroli 

polega na korygowaniu odchyle* od planu. 

3. Kompletno�' – planowanie musi by' funkcj� ka%dego mened%era na ka%dym szczeblu 

zarz�dzania, wtedy dopiero staje si� u%ytecznym narz�dziem w osi�ganiu celów. Plany 

tworzone na ró%nych szczeblach decyzyjnych w organizacji musz� by' ze sob� 

zintegrowane, aby przyczynia$y si� do podejmowania trafnych decyzji, osi�gania 

zamierze* oraz bie%�cej kontroli ich realizacji. 

4. Skuteczno�' we wdro%eniu – plan staje si� skuteczny, gdy realizuj�c go osi�ga si� cel przy 

minimum niepo%�danych konsekwencji i przy wynikach przewy%szaj�cych nak$ady. 

D�%enie do zapewnienia skuteczno�ci planowania determinuje wybór horyzontu 

planowania. Nie nale%y planowa' na zbyt d$ugi okres np. taki, który znajdzie si� ju% poza 
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nasz� „kontrol�”. Okresy planistyczne musz� by' te% dostosowane do rodzaju 

prowadzonej dzia$alno�ci. 
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nasz� „kontrol�”. Okresy planistyczne musz� by' te% dostosowane do rodzaju 

prowadzonej dzia$alno�ci. 
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Organizovaný zlo�in ako jeden z fenoménov globalizácie 

Miloš Ma�ar 
 
Abstract 

Organised crime is considered to be a security risk for each country, mainly because of its 

capability to disrupt a destabilised political and economic system. Organised crime suppress 

the proper function of legal and ethic rules in society and it is attached to macrosocial, 

economic and political changes, when values in social system usually change. Free movement 

of persons, services and capital, globalisation of economic system, integration process and 

various business activities of corporations, all of this create different effects which helps to 

establish organised crime in society, in all kinds of forms.      

Key words: crime, organised crime, criminal organization, globalisation. 

 
 Organizovaný zlo�in predstavuje bezpe�nostné riziko pre každý štát, predovšetkým 

pre jeho schopnos� naruši� a destabilizova� politický a hospodársky systém. Organizovaný 

zlo�in potlá�a riadne pôsobenie právnych a etických noriem a zasahuje všetky sféry 

spolo�nosti. Organizovaný zlo�in v globálnom ponímaní ve�mi efektívne nadväzuje na 

makrosociálne, ekonomické a politické zmeny, kedy dochádza ku zmenám hodnotového 

a normatívneho systému v spolo�nosti. Liberalizácia pohybu osôb, služieb a najmä kapitálu, 

globalizácia hospodárskeho systému, integra�né procesy �i �innos� korporácií v rámci ich 

rozmanitých obchodných a podnikate�ských aktivít, to všetko predstavuje rozmanité vplyvy, 

ktoré vytvárajú spektrum možnej etiológie organizovaného zlo�inu a rôznorodos� jeho 

foriem.  

 
Globalizácia – pojem, história 

  

Pojem globalizácia vyjadruje skuto�nos�, že sme svedkami vzniku celosvetovej 

úrovne nezadržate�ného a postupného procesu úplne novej kvality. Jedná sa o procesy, ktoré 

smerujú k celosvetovej integrácii a organizácii výroby, obchodu, bankových a finan�ných 

operácií, technológií a informácií spojených s fenoménom svetovej nadvlády nadnárodných 

korporácií. Tie pritom stále viac ovplyv�ujú a determinujú globálne politické procesy medzi 

aktérmi svetovej politiky. Hnacím motorom v procese globalizácie sú ekonomické aktivity, 

ktoré predovšetkým v posledných dekádach spájajú výrobu a trhy rôznych krajín (Zoubek 

2004, s. 15-17).  
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Špecifickou �rtou globalizácie je aj jej prepojenie s kapitalizmom a trhovou ekonomikou. 

Uniformuje trhy jednotlivých krajín a prináša celosvetovo správny spôsob života - 

konzumných spôsob. Spolu s týmto konzumným spôsobom však prináša i kultúrne trendy, 

avšak tie sú �asto problematické. V globalizovanom svete úto�í na mocenské postavenie štátu 

množstvo rôznych subjektov medzi nimi i organizovaný zlo�in, pri�om dochádza k rozpadu 

jasných a pomerne jednotných mocenských pomerov, �o má nepríjemné dôsledky (Barány 

1997, s. 131-132). Globalizácia je považovaná za prirodzený dôsledok kapitalizmu, ktorý je 

orientovaný na zisk, v ktorom vládne vo�ný trh a v ktorom sú ur�ované ako ceny, tak i ostatné 

ekonomické parametre. Globalizácia sa ozna�uje aj ako teória globálneho ekonomického 

rastu, pod�a ktorej extenzívny rozvoj vyspelých krajín vo svojom dôsledku spôsobuje 

zvýšenie životnej úrovne a zmiernenie chudoby v rozvojových krajinách. Oponenti a 

odporcovia globalizácie v tomto smere upozor�ujú na to, že sociálne rozdiely sa naopak 

prehlbujú a že proti chudobe v krajinách tretieho sveta musia vyspelé krajiny bojova� tak, že 

ich budú bráni� aktívnou podporou miestneho drobného podnikania a zmenšením 

ekologických dopadov priemyslu v rozvinutých krajinách. Zlepšenie dopravných a 

komunika�ných technológií a zníženie nákladov na prepravu tovarov, pe�azí a osôb prinieslo 

nástup globalizácie v prvej polovici 20. storo�ia. Klasická politika obmedzujúca cezhrani�né 

transakcie bola zmiernená alebo úplne odstránená, v dôsledku �oho došlo k nárastu 

medzinárodného obchodu a k nárastu priamych zahrani�ných investícií. "alším impulzom pre 

rozvoj globalizácie boli ekonomické aktivity, ktoré sa za�ali presúva� z lokálnej alebo 

národnej úrovni na úrove� globálnu. Za�iatky tohto javu sa datujú do obdobia po 2. svetovej 

vojne, kedy niektoré významné americké spolo�nosti �iasto�ne popresúvali svoje výrobné 

kapacity do západoeurópskych krajín v rámci programu pre obnovu povojnovej Európy. 

Ve�ký rozvoj globalizácie prebehol v 70. rokoch 20. storo�ia, kedy došlo ku spomaleniu 

ekonomiky, ktorá po skon�ení 2. svetovej vojny rýchlo rástla. Na prelome 60. a 70. rokoch v 

USA narástla inflácia, ktorú vláda riešila devalváciou doláru a zrušením zamenite�nosti 

doláru za zlato, pri�om bol vytvorený systém vo�ne plávajúcich kurzov najvýznamnejších 

mien, ktorý funguje dodnes. A práve tento stav viedol k uvo�neniu trhov a k rozmachu 

globalizácie medzinárodného obchodu. Rozvoj a nárast globalizácie však nemožno spája� iba 
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Špecifickou �rtou globalizácie je aj jej prepojenie s kapitalizmom a trhovou ekonomikou. 

Uniformuje trhy jednotlivých krajín a prináša celosvetovo správny spôsob života - 
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prepojenos� štátov, ktorá však má vä�ší rozmer ako je iba rozmer politický, pretože 

globalizácia sa prejavuje vo všetkých aspektoch života. Za hlavnú prí�inu globalizácie je 

možné ozna�i� zvyšujúci sa nárast cezhrani�ných tokov tovarov, služieb, kapitálu, �udí, 

informácii a kultúry. Takéto vymedzenie globalizácie predstavuje všeobecný poh�ad, ktorý je 

charakterizovaný predovšetkým hlbšou vzájomnou previazanos�ou subjektov a aktivít 

(McGrew 1998). 

 
Organizovaný zlo�in – pojem, história 

  

K tomu, aby bolo možné pozna� podstatu organizovaného zlo�inu, je nutné pozna� 

jeho históriu. Vznik zlo�ineckých organizácií možno rozdeli� do dvoch etáp. V prvej etape 

najskôr vznikali rôzne spolky a organizácie, ktorých primárnym cie�om bol boj proti tyranom 

�i boj za nezávislos�. Druhá etapa zah#�a okamžik, ke! sa z týchto zoskupení vytratil 

primárny cie� a tieto sa za�ali pretvára� na zlo�inecký syndikát, pri�om práve vtedy došlo k 

zrodu samotného organizovaného zlo�inu. Najhlbšie korene majú tajné spolo�enstvá v �íne, 

ktorých existencia siaha do 3. storo�ia pred naším letopo�tom. Tieto tajné spolky vznikali ako 

ilegálne zoskupenia, ktoré boli zamerané na odpor proti horným vrstvám spolo�nosti. 

Najznámejšia z nich bola tzv. triáda, ktorej znak - trojuholník, symbolizoval nebo, zem a 

�loveka. Triády sa zaoberali niektorými formami organizovanej kriminality, ako napr. obchod 

s otrokmi, únosy, vydieranie a podobne. "alej napr. v Japonsku za�iatkom sedemnásteho 

storo�ia existovali skupiny, ktorých úlohou bola ochrana miest pred banditami, v ktorých 

�lenovia sa nazývali "bakuto". Tieto skupiny mali pevnú organizáciu, pravidlá a rituály, ktoré 

sa v podstate zachovali dodnes. Najznámejšie zlo�inecké organizácie však vznikli asi v 

Taliansku. Vznik týchto tajných spolkov sa datuje na za�iatok 19. storo�ia, pri�om ich cie�om 

bol boj proti francúzskej nadvláde. Takto vznikla napr. sicílska mafia, ktoré je založená na 

pevných rodinných zväzkov, kde v �ele stojí „kmotor“ alebo „otec rodiny“. Významnú úlohu 

však zohráva aj talianska Camorra, ktorá pôvodne vznikla ako spolok na ochranu väz�ov pred 

dozorcami okolo roku 1820. Jedná sa síce o zlo�ineckú organizáciu, táto je však odlišná od 

Mafie, i ke! majú niektoré spolo�né �rty. Svoje sídlo má v Neapole a v okolitých mestách 

(N	mec 2003, s. 32). 

Ideálne podmienky pre vznik a rozvoj organizovaného zlo�inu v Slovenskej republike 

sa vytvorili na prelome 80. a 90. rokov minulého storo�ia, kedy došlo k mnohým 

spolo�enským a politickým zmenám. Organizovaná trestná �innos� existovala aj pred rokom 

1989 najmä v oblasti ekonomickej, pri�om zameraná bola najmä na import a distribúciu 
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nedostatkového tovaru, na nelegálnu zámenu valút, na krádeže umeleckých diel, pri�om 

takýmto spôsobom sa formovala tzv. šedá ekonomika. Následne do strednej Európy prišla 

vlna migrantov z Ázie a z balkánskeho polostrova a zo štatistík z prvej polovice 90. rokov je 

možné zisti�, že podiel cudzincov na organizovanej kriminalite bol dvojtretinový. "alší 

výrazný faktor, ktorý sa pri�inil o rozvoj organizovanej kriminality bol prechod z centrálne 

plánovanej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Dochádzalo k rozsiahlym majetkovým 

presunom, v rámci ktorých dochádzalo k legalizovaniu prostriedkov získaných obchodom s 

drogami, z prostitúcie �i z podvodov (Cejp 1999, s. 59-63).  

Definovanie pojmu organizovaný zlo�in je ve�mi náro�né. Tento termín je vhodné 

vymedzi� �o najpresnejšie, pretože nepresné definovanie tohto pojmu by mohlo prináša� 

problémy pri formulácii právnych predpisov a následne aj pri ich uplat�ovaní v praxi. Na 

druhej strane je ale potrebné si uvedomi�, že príliš úzke �i nejasné definovanie 

organizovaného zlo�inu s�ažuje ú�inný postup proti nemu, na druhej strane príliš široké 

po�atie tohto pojmu umož�uje používa� výnimo�né nástroje a právomoci, ktoré by mohli 

prekra�ova� hranice chránených ob�ianskych práv (Scheinost 2004, s. 7). K organizovanej 

kriminalite jednozna�ne nepatria akéko�vek spontánne, individuálne a neorganizované trestné 

�iny. Rovnako je potrebné odlišova� tzv. kriminalitu organizácií, teda legálnych právnických 

osôb, ktoré v niektorých prípadoch porušujú právne predpisy za ú�elom získania 

neoprávnenej výhody (Scheinost 1997, s. 49 – 51). 

Pokia� ide o charakteristiku organizovaného zlo�inu, niektorí autori na základe 

analýzy jednotlivých definícii vymedzujú 9 atribútov, ktoré z kriminálnych skupín robia 

organizovaný zlo�in: 

1. korupcia, 

2. násilie, 

3.  sofistikovanos�, 

4.  kontinuita, 

5.  štruktúra, 

6.  disciplína, 

7.  rôznorodos� obchodných aktivít, 

8.  zapojenie do legitímnych obchodných aktivít, 

9.  prijímacie rituály (Smith 1994, s. 124 – 125). 

Známa definícia organizovaného zlo�inu pochádza od Finckenauera, pod�a ktorého 

koncepciu organizovaného zlo�inu predur�ujú nasledovné elementy: 

1.  ideológia, 
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2.  štruktúra - organizovaná hierarchia, 

3.  kontinuita, 

4.  násilie - použitie násilia alebo hrozby násilia, 

5.  obmedzené �lenstvo, 

6.  ilegálne podnikanie, 

7. prenikanie do legálnej ekonomiky, 

8.  korupcia (Finckenauer 2005, s. 65). 

Rovnakou Rada Európy stanovila kogentné kritériá na hodnotenie organizovaného 

zlo�inu, ktorými sú: 

1. spolupráca troch alebo viacerých osôb, 

2.  dlhodobý alebo �asovo neur�itý �asový rámec, 

3.  objektívny cie� získa� profit alebo moc, 

4.  každý ú�astník na organizovanom zlo�ine má svoju špeciálnu úlohu, 

6.  využívanie niektorých foriem vnútornej disciplíny a kontroly, 

7.  využívanie násilia alebo iných prostriedkov pre zastrašovanie, 

8.  úsilie získa� vplyv na politikov, médiá, verejnú administratívu, výkonné orgány, 

justi�nú administratívu alebo ekonomiku, a to formou korup�ných praktík alebo formou iných 

podobných prostriedkov, 

9.  používanie komer�ných alebo obchodných štruktúr ku krytiu svojich praktík, 

10.  zapojenie do procesu prania špinavých pe�azí, 

11.   pôsobenie na medzinárodnej úrovni (Van Duyne 2003, s. 25-26). 

Organizovaný zlo�in je svojim obsahom skôr pojem kriminologický, pri�om tento 

termín slovenský Trestný zákon priamo nedefinuje. Slovenský zákonodarca po prvý raz 

legislatívne vyjadril organizovaný zlo�in zákonom �. 183/1999 Z.z., ktorým novelizoval 

vtedajší zákon �. 140/1961 Zb. Trestný zákon (!alej len „Trestný zákon �. 140/1961 Zb.“). 

Práve zákonom z roku 1999 sa po prvý raz legálne definovali pojmy 

„organizovaná skupina“ a „zlo�inecká skupina“ a do nášho právneho systému sa zaviedol 

nový trestný �in založenia, zosnovania a podporovania zlo�ineckej skupiny. Takáto úprava 

bola a zárove� aj je jediným legislatívnym vyjadrením organizovaného zlo�inu na Slovensku. 

Zákon �.183/1999 Z.z. totiž tento pojem nedefinoval a do Trestného zákona �. 140/1961 

Zb. nebol zapracovaný ani žiadnou inou novelou, a ke!že zákon �. 300/2005 Z. z. Trestný 

zákon (!alej len „trestný zákon“) v podstate zachoval právnu úpravu spomínaných skupín aj 

trestného �inu založenia, zosnovania a podporovania zlo�ineckej skupiny, naše trestné právo 

ho nepozná ani dnes. Na ú�ely trestnoprávneho definovania organizovaného zlo�inu je preto 
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bola a zárove� aj je jediným legislatívnym vyjadrením organizovaného zlo�inu na Slovensku. 

Zákon �.183/1999 Z.z. totiž tento pojem nedefinoval a do Trestného zákona �. 140/1961 

Zb. nebol zapracovaný ani žiadnou inou novelou, a ke!že zákon �. 300/2005 Z. z. Trestný 

zákon (!alej len „trestný zákon“) v podstate zachoval právnu úpravu spomínaných skupín aj 

trestného �inu založenia, zosnovania a podporovania zlo�ineckej skupiny, naše trestné právo 

ho nepozná ani dnes. Na ú�ely trestnoprávneho definovania organizovaného zlo�inu je preto 
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2.  štruktúra - organizovaná hierarchia, 
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11.   pôsobenie na medzinárodnej úrovni (Van Duyne 2003, s. 25-26). 

Organizovaný zlo�in je svojim obsahom skôr pojem kriminologický, pri�om tento 
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na Slovensku k�ú�ová najmä legálna definícia zlo�ineckej skupiny (Deset 2009, s. 27-35). 

Legislatívny vývoj legálnej definície zlo�ineckej skupiny výrazne ovplyvnila rekodifikácia 

trestného práva v roku 2005, v rámci ktorej sa sformulovala nová definícia takejto skupiny, 

ktorá je v trestnom zákone v nezmenenom znení platná až dodnes. Sformulovaná bola pod�a 

vzoru Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zlo�inu, ktorý však bol 

ratifikovaný už v roku 2002. Pod�a § 129 ods. 3 trestného zákona sa zlo�ineckou 

skupinou rozumie  „štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje po�as ur�itého 

�asového obdobia a koná koordinovane s cie�om spácha� jeden alebo viacej zlo�inov, trestný 

�in legalizácie príjmu z trestnej �innosti pod�a § 233 alebo niektorý z trestných �inov 

korupcie pod�a ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej �asti na ú�ely priameho alebo nepriameho 

získania finan�nej alebo inej výhody“. V porovnaní s predchádzajúcimi definíciami je 

sú�asná definícia zlo�ineckej skupiny jednoduchšia, otázkou však je, �i sa nezjednodušila až 

príliš. Z jej znenia vyplýva, že na ú�ely posúdenia ur�itej skupiny ako zlo�ineckej, príp. na 

ú�ely dokázania zavinenia za spáchanie trestného �inu založenia, zosnovania a podporovania 

zlo�ineckej skupiny pod�a § 296 trestného zákona, treba preukáza�, �i ur�itá skupina je 

– štruktúrovaná, 

– má najmenej tri osoby, 

– koná koordinovane, 

– koná s cie�om spácha� niektorý z trestných �inov uvedených v § 129 ods. 3 trestného 

zákona na ú�ely priameho alebo nepriameho získania finan�nej alebo inej výhody 

(Deset 2009, s. 27-35).  

Organizovanos� trestnej �innosti sa teda spája s pojmami organizovaná a zlo�inecká 

skupina. Základným rozlišujúcim znakom medzi organizovanou a zlo�ineckou skupinou je 

štruktúrovanos�. Pod týmto pojmom je potrebné rozumie� �lenitos�, usporiadanos� 

a hierarchiu, pri�om túto hierarchiu a usporiadanos� zlo�ineckej skupiny je však nutné 

interpretova� vždy vo vz�ahu k definícii organizovanej skupiny. Totiž, ak je pri definovaní 

organizovanej skupiny uvedené, že táto sa vyzna�uje de�bou úloh medzi jednotlivými �lenmi 

skupiny, ich plánovaním a koordinovanos�ou, nemožno potom pojem štruktúrovanos� 

zlo�ineckej skupiny s touto definíciou obsahovo zamie�a�. Pojem štruktúrovanos� v sebe 

zah#�a mieru koordinácie a plánovitosti organizovanej skupiny, ale nevyhnutne aj vnútorné 

organiza�né �lenenia zlo�ineckej skupiny vo vertikálnej úrovni a to vo viacerých stup�och 

(zatia� �o v organizovanej skupine ide o delenie horizontálne) (Rozhodnutie Najvyššieho 

súdu SR, sp. zn. 1 Ndt 12/2007 z 22. 8. 2007, porovnaj tiež s rozhodnutiami Najvyššieho súdu 

SR, sp. zn. 3 Ndtš 1/2007 a sp. zn. 1 Ndtš 3/2007). 
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Zlo�inecká organizácia je teda vždy hierarchicky �lenitá, vykazuje pevné, trvalé organiza�né 

vz�ahy medzi centrom a výkonnými �lánkami.Od �lenov skupiny sa vyžaduje bezvýhradné 

dodržiavanie interných pravidiel, t.j. absolútna lojalita a rešpekt vo�i vyššie postaveným 

�lenom skupiny. Pre zlo�ineckú skupinu nesta�í len rozdelenie úloh ako u organizovanej 

skupiny, ale predpokladá sa, že jednotliví �lenovia zlo�ineckej skupiny majú vopred ur�ené 

funkcie a okruhy vykonávaných �inností. Všetky tieto znaky musia by� preukázané 

výsledkami dokazovania. Pre vnútornú organiza�nú štruktúru sú charakteristické stabilne 

usporiadané vz�ahy medzi jednotlivými zložkami, ktoré uvedenú skupinu tvoria. Vzájomné 

vz�ahy sú vymedzené najmä z toho h�adiska, ktorá zložka je nadriadená a predstavuje 

riadiace centrum, ktorá zložka je podriadená a predstavuje stredný �lánok zais�ujúci konanie 

!alšieho výkonného �lánku. Zlo�ineckú skupinu taktiež charakterizuje relatívna stálos� a 

prísne dodržiavanie pravidiel, pod�a ktorých jednotlivé zložky medzi sebou kooperujú 

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 5 Ndt 18/2012). 

 
Organizovaný zlo�in a globalizácia 

  

Organizovaný zlo�in v prostredí globalizácie je možné definova� ako globálny zlo�in, 

teda zlo�in, ktorý disponuje neobmedzenými prostriedkami, zlo�in, ktorý využíva možnosti, 

ktoré mu dávajú liberalizácia svetového obchodu a nové technológie. Zlo�in, ktorý nebude 

namierený iba proti individualitám �i proti inštitúciám, ale proti spolo�nosti ako takej (Baloun 

2000, s. 224). 

Pre globalizovaný organizovaný zlo�in je nevyhnutná existencia moderných inštitúcií. 

Bez bankového systému, moderných telekomunikácii, dokonca ani bez polície by nemohol 

organizovaný zlo�in pôsobi�. Organizovaný zlo�in je tak de facto parazitom a je závislý na 

inštitúciách, ktoré svojou �innos�ou rozkladá. Organizovaný zlo�in �elí štátu ako rovnocenný 

súper a prostredníctvom tajných spojení s predstavite�mi verejnej moci sa snaží neutralizova� 

kohoko�vek, kto odoláva jeho vôli. Organizovaný zlo�in si pritom pomáha efektívnym 

presadzovaním svojich vlastných normatívnych systémov, pri�om toto presadzovanie �asto 

zah#�a porušovanie práva (Barány 1997, s. 190). 

Najmä v ostatnom období došlo k niektorým zmenám v charaktere organizovaného 

zlo�inu. Rozrástol sa, stabilizoval a inštitucionalizoval. Je prepracovanejší, efektívnejší, 

používa dokonalejšie technické prostriedky a pokrýva viac oblastí. Došlo k poklesu násilných 

aktivít a naopak pribudla hospodárska trestná �innos�, podvody a najmä korupcia. �o sa týka 

spolo�enských štruktúr, organizovaný zlo�in disponuje dostato�nými kontaktmi, je 
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prísne dodržiavanie pravidiel, pod�a ktorých jednotlivé zložky medzi sebou kooperujú 

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 5 Ndt 18/2012). 

 
Organizovaný zlo�in a globalizácia 

  

Organizovaný zlo�in v prostredí globalizácie je možné definova� ako globálny zlo�in, 

teda zlo�in, ktorý disponuje neobmedzenými prostriedkami, zlo�in, ktorý využíva možnosti, 

ktoré mu dávajú liberalizácia svetového obchodu a nové technológie. Zlo�in, ktorý nebude 

namierený iba proti individualitám �i proti inštitúciám, ale proti spolo�nosti ako takej (Baloun 

2000, s. 224). 

Pre globalizovaný organizovaný zlo�in je nevyhnutná existencia moderných inštitúcií. 

Bez bankového systému, moderných telekomunikácii, dokonca ani bez polície by nemohol 

organizovaný zlo�in pôsobi�. Organizovaný zlo�in je tak de facto parazitom a je závislý na 

inštitúciách, ktoré svojou �innos�ou rozkladá. Organizovaný zlo�in �elí štátu ako rovnocenný 
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Najmä v ostatnom období došlo k niektorým zmenám v charaktere organizovaného 

zlo�inu. Rozrástol sa, stabilizoval a inštitucionalizoval. Je prepracovanejší, efektívnejší, 
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aktivít a naopak pribudla hospodárska trestná �innos�, podvody a najmä korupcia. �o sa týka 

spolo�enských štruktúr, organizovaný zlo�in disponuje dostato�nými kontaktmi, je 
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etablovaný a má zázemie. Viac prerastá do štátnej správy, má konexie v samospráve 

a v politike a viacej sa angažuje v ekonomickej sfére. Má kontakty v polícii a vplyv na médiá. 

Konkrétne trestné �iny sú u organizovaného zlo�inu iba javové prejavy jednotlivých foriem 

komplexnej �innosti, ktorej podstatou je cie�avedomé, dlhodobé a systematické dosahovanie 

maximálneho zisku, spravidla bez oh�adu na použité prostriedky. Jedná sa teda o špecifickú 

podobu „podnikania“, ktorá je založená na nelegálnych aktivitách (Cejp 2010. s. 13-19, 22-

28). Pokia� ide o prejavy organizovaného zlo�inu v podmienkach expandovania 

globalizovaného sveta, ten sa prejavuje vo viacerých formách. Pôjde najmä o: 

 

Organizovanú hospodársku kriminalitu: 

 Je možné ju charakterizova� ako páchanie hospodárskych trestných �inov, zameraných 

najmä proti hospodárskemu systému krajiny, ktoré je motivované snahou dosiahnu� �o 

najvä�ší zisk, a ktoré sa dotýka ako individuálnych, tak i kolektívnych práv, pri�om sa 

vyzna�uje vysokou mierou latencie. Organizovanos� tejto kriminality býva na mimoriadne 

sofistikovanej úrovni, pri�om k zahladeniu stôp sa používajú vysoko konšpiratívne metódy 

(N	mec 2003, s. 128). Pôjde najmä o: 

– obchod do zakázaným tovarom (predaj nelegálneho alkoholu, cigariet, oble�enia, zlata,  

softwaru a rôznych nosi�ov), 

– nezákonný obchod s jadrovým materiálom – nebezpe�enstvo spo�íva najmä v tom, že 

potenciálnymi kupcami sú najmä teroristické organizácie a rovnako dochádza aj 

k ohrozeniu životného prostredia, 

– subven�né podvody,  

– podvodné konkurzy – prostredníctvom tzv. „bielych ko�ov“ zlo�inecká organizácia 

založí obchodnú spolo�nos�, ktorá na�erpá úvery na nákup tovaru. Za kúpu tovaru 

zaplatí spolo�nos� zvy�ajne prvú splátku. "alšie už nie sú realizované, pri�om dôjde 

k rozpredaniu tovaru pod cenu, 

– pozemkové podvody, 

– bankové podvody, 

– falšovanie pe�azí (Nožina 2003, s. 89-90). 

 

Pranie špinavých pe�azí  

 Slúži na legalizáciu výnosov z organizovanej trestnej �innosti. Jedná sa o ve�mi 

zložitý samostatný proces, ktorý býva v praxi oddelený od vlastného páchania kriminality, 

 122

etablovaný a má zázemie. Viac prerastá do štátnej správy, má konexie v samospráve 

a v politike a viacej sa angažuje v ekonomickej sfére. Má kontakty v polícii a vplyv na médiá. 

Konkrétne trestné �iny sú u organizovaného zlo�inu iba javové prejavy jednotlivých foriem 

komplexnej �innosti, ktorej podstatou je cie�avedomé, dlhodobé a systematické dosahovanie 

maximálneho zisku, spravidla bez oh�adu na použité prostriedky. Jedná sa teda o špecifickú 

podobu „podnikania“, ktorá je založená na nelegálnych aktivitách (Cejp 2010. s. 13-19, 22-

28). Pokia� ide o prejavy organizovaného zlo�inu v podmienkach expandovania 

globalizovaného sveta, ten sa prejavuje vo viacerých formách. Pôjde najmä o: 

 

Organizovanú hospodársku kriminalitu: 

 Je možné ju charakterizova� ako páchanie hospodárskych trestných �inov, zameraných 

najmä proti hospodárskemu systému krajiny, ktoré je motivované snahou dosiahnu� �o 

najvä�ší zisk, a ktoré sa dotýka ako individuálnych, tak i kolektívnych práv, pri�om sa 

vyzna�uje vysokou mierou latencie. Organizovanos� tejto kriminality býva na mimoriadne 

sofistikovanej úrovni, pri�om k zahladeniu stôp sa používajú vysoko konšpiratívne metódy 

(N	mec 2003, s. 128). Pôjde najmä o: 

– obchod do zakázaným tovarom (predaj nelegálneho alkoholu, cigariet, oble�enia, zlata,  

softwaru a rôznych nosi�ov), 

– nezákonný obchod s jadrovým materiálom – nebezpe�enstvo spo�íva najmä v tom, že 

potenciálnymi kupcami sú najmä teroristické organizácie a rovnako dochádza aj 

k ohrozeniu životného prostredia, 

– subven�né podvody,  

– podvodné konkurzy – prostredníctvom tzv. „bielych ko�ov“ zlo�inecká organizácia 

založí obchodnú spolo�nos�, ktorá na�erpá úvery na nákup tovaru. Za kúpu tovaru 

zaplatí spolo�nos� zvy�ajne prvú splátku. "alšie už nie sú realizované, pri�om dôjde 

k rozpredaniu tovaru pod cenu, 

– pozemkové podvody, 

– bankové podvody, 

– falšovanie pe�azí (Nožina 2003, s. 89-90). 

 

Pranie špinavých pe�azí  

 Slúži na legalizáciu výnosov z organizovanej trestnej �innosti. Jedná sa o ve�mi 

zložitý samostatný proces, ktorý býva v praxi oddelený od vlastného páchania kriminality, 

 122

etablovaný a má zázemie. Viac prerastá do štátnej správy, má konexie v samospráve 

a v politike a viacej sa angažuje v ekonomickej sfére. Má kontakty v polícii a vplyv na médiá. 

Konkrétne trestné �iny sú u organizovaného zlo�inu iba javové prejavy jednotlivých foriem 

komplexnej �innosti, ktorej podstatou je cie�avedomé, dlhodobé a systematické dosahovanie 

maximálneho zisku, spravidla bez oh�adu na použité prostriedky. Jedná sa teda o špecifickú 

podobu „podnikania“, ktorá je založená na nelegálnych aktivitách (Cejp 2010. s. 13-19, 22-

28). Pokia� ide o prejavy organizovaného zlo�inu v podmienkach expandovania 

globalizovaného sveta, ten sa prejavuje vo viacerých formách. Pôjde najmä o: 

 

Organizovanú hospodársku kriminalitu: 

 Je možné ju charakterizova� ako páchanie hospodárskych trestných �inov, zameraných 

najmä proti hospodárskemu systému krajiny, ktoré je motivované snahou dosiahnu� �o 

najvä�ší zisk, a ktoré sa dotýka ako individuálnych, tak i kolektívnych práv, pri�om sa 

vyzna�uje vysokou mierou latencie. Organizovanos� tejto kriminality býva na mimoriadne 

sofistikovanej úrovni, pri�om k zahladeniu stôp sa používajú vysoko konšpiratívne metódy 

(N	mec 2003, s. 128). Pôjde najmä o: 

– obchod do zakázaným tovarom (predaj nelegálneho alkoholu, cigariet, oble�enia, zlata,  

softwaru a rôznych nosi�ov), 

– nezákonný obchod s jadrovým materiálom – nebezpe�enstvo spo�íva najmä v tom, že 

potenciálnymi kupcami sú najmä teroristické organizácie a rovnako dochádza aj 

k ohrozeniu životného prostredia, 

– subven�né podvody,  

– podvodné konkurzy – prostredníctvom tzv. „bielych ko�ov“ zlo�inecká organizácia 

založí obchodnú spolo�nos�, ktorá na�erpá úvery na nákup tovaru. Za kúpu tovaru 

zaplatí spolo�nos� zvy�ajne prvú splátku. "alšie už nie sú realizované, pri�om dôjde 

k rozpredaniu tovaru pod cenu, 

– pozemkové podvody, 

– bankové podvody, 

– falšovanie pe�azí (Nožina 2003, s. 89-90). 

 

Pranie špinavých pe�azí  

 Slúži na legalizáciu výnosov z organizovanej trestnej �innosti. Jedná sa o ve�mi 

zložitý samostatný proces, ktorý býva v praxi oddelený od vlastného páchania kriminality, 

 122

etablovaný a má zázemie. Viac prerastá do štátnej správy, má konexie v samospráve 

a v politike a viacej sa angažuje v ekonomickej sfére. Má kontakty v polícii a vplyv na médiá. 

Konkrétne trestné �iny sú u organizovaného zlo�inu iba javové prejavy jednotlivých foriem 

komplexnej �innosti, ktorej podstatou je cie�avedomé, dlhodobé a systematické dosahovanie 

maximálneho zisku, spravidla bez oh�adu na použité prostriedky. Jedná sa teda o špecifickú 

podobu „podnikania“, ktorá je založená na nelegálnych aktivitách (Cejp 2010. s. 13-19, 22-

28). Pokia� ide o prejavy organizovaného zlo�inu v podmienkach expandovania 

globalizovaného sveta, ten sa prejavuje vo viacerých formách. Pôjde najmä o: 

 

Organizovanú hospodársku kriminalitu: 

 Je možné ju charakterizova� ako páchanie hospodárskych trestných �inov, zameraných 

najmä proti hospodárskemu systému krajiny, ktoré je motivované snahou dosiahnu� �o 

najvä�ší zisk, a ktoré sa dotýka ako individuálnych, tak i kolektívnych práv, pri�om sa 

vyzna�uje vysokou mierou latencie. Organizovanos� tejto kriminality býva na mimoriadne 

sofistikovanej úrovni, pri�om k zahladeniu stôp sa používajú vysoko konšpiratívne metódy 

(N	mec 2003, s. 128). Pôjde najmä o: 

– obchod do zakázaným tovarom (predaj nelegálneho alkoholu, cigariet, oble�enia, zlata,  

softwaru a rôznych nosi�ov), 

– nezákonný obchod s jadrovým materiálom – nebezpe�enstvo spo�íva najmä v tom, že 

potenciálnymi kupcami sú najmä teroristické organizácie a rovnako dochádza aj 

k ohrozeniu životného prostredia, 

– subven�né podvody,  

– podvodné konkurzy – prostredníctvom tzv. „bielych ko�ov“ zlo�inecká organizácia 

založí obchodnú spolo�nos�, ktorá na�erpá úvery na nákup tovaru. Za kúpu tovaru 

zaplatí spolo�nos� zvy�ajne prvú splátku. "alšie už nie sú realizované, pri�om dôjde 

k rozpredaniu tovaru pod cenu, 

– pozemkové podvody, 

– bankové podvody, 

– falšovanie pe�azí (Nožina 2003, s. 89-90). 

 

Pranie špinavých pe�azí  

 Slúži na legalizáciu výnosov z organizovanej trestnej �innosti. Jedná sa o ve�mi 

zložitý samostatný proces, ktorý býva v praxi oddelený od vlastného páchania kriminality, 



 123

ktorého cie�om je zakrytie pôvodu pe�azí a vytvorenie novej identity pe�ažných prostriedkov. 

Zvy�ajne možno v tejto súvislosti hovori� o troch prejavoch, ktorými sú: 

1. Zavedenie pe�azí v hotovosti do finan�ného systému – „smurfing“predstavuje 

zhromaž!ovanie a rozmiest�ovanie hotovostných prostriedkov na bankové ú�ty 

prostredníctvom bezúhonných pomocníkov, ktorí za provízie vkladajú hotovostné 

peniaze v menších obnosoch do rôznych bánk. 

2. Zahladenie stôp špinavých pe�azí – „layering“. Cie�om je zakry� pôvod špinavých 

pe�azí. Výnosy z trestnej �innosti prechádzajú postupne hotovostnými 

a bezhotovostnými operáciami, sú vkladané na rôzne ú�ty bánk, aby ich následne 

opustili a aby boli za ne nakúpené drahé kamene, zlato, nehnute�nosti, umelecká 

diela �i starožitnosti. Zámer je poskytnú� takémuto nelegálnemu kapitálu novú 

identitu a sú�asne preruši� možnos� sledovania toku pe�azí.  

3. Návrat a legalizácia -  „integrácia“. Výnosy, ktoré prešli celým procesom a zakryli 

svoj pôvod sa vracajú vo forme bezpe�ného a �asto aj zdaneného príjmu.  

 

Obchodovanie s �u�mi 

 Obchodovanie s �u!mi je jednou z najzávažnejších foriem organizovanej kriminality, 

kedy dochádza k prenájmu, k prijímaniu a k ukrývaniu osôb pod hrozbou násilia alebo za 

použitia násilia alebo za použitia iných foriem nátlaku, únosu, �sti alebo za pomoci zneužitia 

bezbrannosti, a to za ú�elom vykoris�ovania. Prí�inami obchodovania s �u!mi sú najmä 

ekonomické faktory ako chudoba, hlad nezamestnanos�, sociálne, kultúrne, politické a 

medzinárodné faktory. Milióny �udí ro�ne sú vystavené podmienkam, za ktorých je s nimi 

nakladané v príkrom rozpore so základnými �udskými právami. `udia sú predávaní a 

kupovaní ako tovar, sú nútení k prostitúcii, k ne�udským a otrockým prácam. Medzinárodné 

organizácie pre migráciu odhadujú, že sa každoro�ne stane obe�ou obchodovania s �u!mi asi 
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Prevádza�stvo a nelegálny obchod so zbra�ami  

 Nelegálnu migráciu možno charakterizova� ako sprostredkovanie ilegálneho 

prekro�enia štátnych hraníc za ú�elom získania hmotného prospechu. Táto trestná �innos� je 

vysoko organizovaná, kedy �as� skupiny zais�uje nábor ute�encov v ich domovských štátoch, 

!alšia realizuje prechod cez hranice a !alšia nakladanie s migrantmi. Nelegálna migrácia je 

taktiež jednou z prí�in organizovanej kriminality, kedy skupiny organizovaného zlo�inu si 

takto získavajú nových spolupracovníkov. Nelegálny obchod so zbra�ami úzko súvisí s 

obchodom s drogami, kedy suroviny na ich výrobu sa pestujú predovšetkým v oblastiach 

ozbrojených nepokojov. Dochádza tu teda k barterovým obchodom drogy - zbrane. Prevažuje 

obchod s použitými zbra�ami pre nátlakové skupiny ako sú napr. pouli�né gangy, preto 

náklady nie sú spojené s výrobou zbraní, ale iba s ich dopravou. Zbrane sú zvláštnym druhom 

tovaru, ktorý podlieha kontrole a k ich vývozu je potrebné povolenie. Kriminálne organizácie 

�asto takéto povolenia falšujú, �o im v podstate umož�uje neobmedzené obchodovanie so 

zbra�ami (N	mec 2003, s. 185-193). 

 

Záver 

 

 Globaliza�né procesy majú bezprostredný dopad na bezpe�nostnú krízu, svetovú 

migráciu, úpadok dodržiavania �udských práv a akcelerujú civiliza�né strety. Jedným z 

prejavov globalizácie je aj skuto�nos�, že dochádza k bitke medzi vládami, ktoré legitimitu 

rýchlo strácajú a mimovládnymi organizáciami, pri�om ako dôsledok nastupujú globálne 

korporácie, globálne náboženstva, �i globálne kriminálne organizácie. Globalizácia rovnako 

ovplyv�uje svet organizovaného zlo�inu, kedy zlo�in logicky do zna�nej miery kopíruje 

dosiahnutú úrove� organizácie a ekonomiky spolo�nosti (Baloun 2000, s. 221). V dôsledku 

rozvoja moderných dopravných, informa�ných a komunika�ných prostriedkov dochádza v 

rámci globalizácie k internacionalizácii problémov v politickej, hospodárskej a bezpe�nostnej 

oblasti, ale i v sociálnej a v ideologickej rovine. Spájanie štátov a kontinentov so sebou 

prináša najrôznejšie sociálne, kultúrne, právne a bezpe�nostné problémy, ktoré slúžia k 

!alšiemu rozvoju kriminálnych aktivít. Závažná profesionálna kriminalita sa totiž upev�uje a 

rozširuje vždy rýchlejšie, než štát dokáže na tento vývoj zareagova� (Chmelík 2004, s. 69-72). 
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Európska integrácia a fenomén národnej kultúry 

Silvia Matúšová 
 

Abstrakt 

Cie�om príspevku je upozorni� na dosahy globalizácie a integra�ných procesov na fenomény 

národnej a európskej kultúry. Zámerom príspevku je upozorni� na nezvratnos� integra�ných 

procesov v Európe, ktoré sa definujú ako procesy medzinárodnej hospodárskej a politickej 

integrácie. Nedostato�ná pozornos� sa venuje dosahom integrácie na ideológiu, kultúru 

a hodnoty, a pracovných síl v Európe prispieva k postupnému a vidite�nému. Vnímanie 

kultúry preto nemôže osta� statické, ale musí zoh�adni� príliv vplyv imigrácie v rámci 

Európskej únie i z mimoúniových a mimoeurópskych regiónov. Vlny mimoeurópskych 

ekonomických imigrantov ako príslušníkov rôznych kultúr, prúdiacich do hospodárskych 

vyspelých regiónov a kultúrnych vzorcov európskych krajín.    

K�ú�ové slová: Integra�né procesy, globalizácia, sociálne vz�ahy, kultúra, hodnoty. 
 

 V sú�asnej znalostnej ekonomike a spolo�nosti poznania prednostne nadobúdajú na 

význame intelektové znalosti a kognitívne �initele, pretože nielenže predstavujú duševné 

schopnosti �loveka súvisiace s myslením a poznaním, ale sú aj predpokladom osobného 

a korporátneho úspechu. Znalostná ekonomika a spolo�nos� kladie nové kvalifika�né, 

psychologické a morálne požiadavky na rozvoj �udských zdrojov ako hlavných aktérov 

riešenia spolo�enských, hospodárskych a politických problémov. Nemožno však opomenú�, 

že �loveka tiež formujú environmentálne, ekonomické a sociálne súvislosti života. Sociálne 

súvislosti zah#�ajú jednak druhých �udí, s ktorými osoba vstupuje do styku, osobného vz�ahu 

a komunikuje, pri�om druhí �udia �asto vytvárajú rôzne pospolitosti (sociálne skupiny 

a spolo�enstvá), do ktorých sa za�le�uje, v ktorých zaujíma ur�ité postavenie a realizuje 

ur�itú sociálnu rolu. Sociálne súvislosti zah#�ajú  spolo�enské, hospodárske a politické 

pomery, v ktorých jedinec žije, ktoré na neho doliehajú, s ktorými sa vyrovnáva, podlieha im 

alebo sa ich vlastnou aktivitou snaží ovplyvni� (Helus 2010, s. 65).  

 Sú�as�ou sociálnych súvislostí je aj kultúra, ktorá predstavuje istý spolo�ný poriadok, 

ktorým sa �udia riadia, a ktorý vytvára ich druhú, nau�enú prirodzenos�, resp. systém 

zvnútornených regulatívov myslenia a konania osôb, patriacich k danej kultúre (Jablonský, 

Kolibová, Matúšová 2012). Kultúra prestupuje �udským životom, ovplyv�uje a spoluvytvára 

ho a vtlá�a �u!om svoju pe�a�. Sú�as�ou sociálnych súvislostí je aj pôsobenie médií, osobitne 
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alebo sa ich vlastnou aktivitou snaží ovplyvni� (Helus 2010, s. 65).  

 Sú�as�ou sociálnych súvislostí je aj kultúra, ktorá predstavuje istý spolo�ný poriadok, 

ktorým sa �udia riadia, a ktorý vytvára ich druhú, nau�enú prirodzenos�, resp. systém 

zvnútornených regulatívov myslenia a konania osôb, patriacich k danej kultúre (Jablonský, 

Kolibová, Matúšová 2012). Kultúra prestupuje �udským životom, ovplyv�uje a spoluvytvára 

ho a vtlá�a �u!om svoju pe�a�. Sú�as�ou sociálnych súvislostí je aj pôsobenie médií, osobitne 
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médií masovej komunikácie, ktoré �oraz vä�šmi ovplyv�ujú život �loveka. Prostredníctvom 

médií vstupuje do života �udí globálny rozmer, stávajú sa ú�astníkmi dejov !aleko 

presahujúcich individuálny rozmer života. V!aka nim si �udia �oraz viac uvedomujú, že nie 

sú len �udia, ale tiež �udstvo, že nežijú len na konkrétnom mieste, ale že sú obyvate�mi zeme 

a sú�as�ou kozmu. Sociálne súvislosti života pôsobia na �loveka v svojej reálnej podobe, a 

tiež v transformácii na predstavy a zvnútornené princípy a zásady, ktorými sa riadi.  

 Pojem kultúra sa bežne používa najmä v užšom význame, ke! predstavuje tzv. vyššiu 

kultúru – svet umenia, vybraného správania, hlbokých záujmov o veci, ktoré povznášajú 

a zuš�ach�ujú. Odborný poh�ad na kultúru zdôraz�uje vytváranie životných okolností �udí 

a ich prežívanie pod�a ur�itých pravidiel, zvyklostí a zásad, ktoré sú základom spolužitia. 

Kultúra sa hodnotí predovšetkým ako súhrn duchovných a materiálnych hodnôt vytvorených 

a vytváraných �udstvom v celej jeho histórii, ako všetko, �ím sa �lovek odlišuje od prírody a 

�o nesie stopy jeho aktivít. Kultúra teda predstavuje špecificky �udský spôsob osvojovania si 

sveta, spôsob �udskej existencie. Pre pochopenie �udských hodnôt a hodnotových systémov 

v širokom spektre sociálnych skupín a zložitých spolo�enských usporiadaniach je potrebné si 

uvedomi�, že hodnoty vychádzajú vždy z ur�itej kultúry.Pojem kultúra zah~�a vo vzájomnom 

prepojení a) tzv. druhú prírodu, teda skuto�nos� vytvorenú �lovekom (svet artefaktov 

vyžadujúci prežívanie a konanie zodpovedajúce ú�elu), b) svet hodnôt (cie�ov), o ktoré treba 

usilova�; noriem (pravidiel), ktoré treba dodržiava�, teda hodnotovo-normatívny systém, 

ktorý je potrebné prija� za svoj vlastný, c) zvyklosti a tradície, ktoré treba rešpektova�. Tým 

kultúra plní regulatívnu funkciu, neodmyslite�nú od života spolo�nosti a jednotlivcov (Helus 

2011, 82).   

 

Integra�né procesy, globalizácia a kultúra 

 
 Od 50. rokov 20. storo�ia nastávajú v Európe politicko-ekonomické integra�né 

procesy. Z aspektu ekonomického predstavujú sú�as� globaliza�ného procesu, ktorý je 

nezvratný. Pragmatickými motívmi a dôvodmi zjednocovania sú ekonomická prosperita 

a bezpe�nos�. Aj obyvate�ov Slovensku sa dotýka realita a dosahy procesov európskej 

integrácie, ktoré napredujú nielen v ekonomickej oblasti aj v iných oblastiach.  

Slabým �lánkom integra�ných procesov ostalaideológia a kultúra, vrátane otázky 

hodnôt, dynamiky zmien v hodnotách a smerovania hodnotových rámcov obyvate�ov 

európskych štátov. Diskusie sa zameriavajú prevažne na základné východiská tradi�ných 

 127

médií masovej komunikácie, ktoré �oraz vä�šmi ovplyv�ujú život �loveka. Prostredníctvom 

médií vstupuje do života �udí globálny rozmer, stávajú sa ú�astníkmi dejov !aleko 

presahujúcich individuálny rozmer života. V!aka nim si �udia �oraz viac uvedomujú, že nie 

sú len �udia, ale tiež �udstvo, že nežijú len na konkrétnom mieste, ale že sú obyvate�mi zeme 

a sú�as�ou kozmu. Sociálne súvislosti života pôsobia na �loveka v svojej reálnej podobe, a 

tiež v transformácii na predstavy a zvnútornené princípy a zásady, ktorými sa riadi.  

 Pojem kultúra sa bežne používa najmä v užšom význame, ke! predstavuje tzv. vyššiu 

kultúru – svet umenia, vybraného správania, hlbokých záujmov o veci, ktoré povznášajú 

a zuš�ach�ujú. Odborný poh�ad na kultúru zdôraz�uje vytváranie životných okolností �udí 

a ich prežívanie pod�a ur�itých pravidiel, zvyklostí a zásad, ktoré sú základom spolužitia. 

Kultúra sa hodnotí predovšetkým ako súhrn duchovných a materiálnych hodnôt vytvorených 

a vytváraných �udstvom v celej jeho histórii, ako všetko, �ím sa �lovek odlišuje od prírody a 

�o nesie stopy jeho aktivít. Kultúra teda predstavuje špecificky �udský spôsob osvojovania si 

sveta, spôsob �udskej existencie. Pre pochopenie �udských hodnôt a hodnotových systémov 

v širokom spektre sociálnych skupín a zložitých spolo�enských usporiadaniach je potrebné si 

uvedomi�, že hodnoty vychádzajú vždy z ur�itej kultúry.Pojem kultúra zah~�a vo vzájomnom 

prepojení a) tzv. druhú prírodu, teda skuto�nos� vytvorenú �lovekom (svet artefaktov 

vyžadujúci prežívanie a konanie zodpovedajúce ú�elu), b) svet hodnôt (cie�ov), o ktoré treba 

usilova�; noriem (pravidiel), ktoré treba dodržiava�, teda hodnotovo-normatívny systém, 

ktorý je potrebné prija� za svoj vlastný, c) zvyklosti a tradície, ktoré treba rešpektova�. Tým 

kultúra plní regulatívnu funkciu, neodmyslite�nú od života spolo�nosti a jednotlivcov (Helus 

2011, 82).   

 

Integra�né procesy, globalizácia a kultúra 

 
 Od 50. rokov 20. storo�ia nastávajú v Európe politicko-ekonomické integra�né 

procesy. Z aspektu ekonomického predstavujú sú�as� globaliza�ného procesu, ktorý je 

nezvratný. Pragmatickými motívmi a dôvodmi zjednocovania sú ekonomická prosperita 

a bezpe�nos�. Aj obyvate�ov Slovensku sa dotýka realita a dosahy procesov európskej 

integrácie, ktoré napredujú nielen v ekonomickej oblasti aj v iných oblastiach.  

Slabým �lánkom integra�ných procesov ostalaideológia a kultúra, vrátane otázky 

hodnôt, dynamiky zmien v hodnotách a smerovania hodnotových rámcov obyvate�ov 

európskych štátov. Diskusie sa zameriavajú prevažne na základné východiská tradi�ných 

 127

médií masovej komunikácie, ktoré �oraz vä�šmi ovplyv�ujú život �loveka. Prostredníctvom 

médií vstupuje do života �udí globálny rozmer, stávajú sa ú�astníkmi dejov !aleko 

presahujúcich individuálny rozmer života. V!aka nim si �udia �oraz viac uvedomujú, že nie 

sú len �udia, ale tiež �udstvo, že nežijú len na konkrétnom mieste, ale že sú obyvate�mi zeme 

a sú�as�ou kozmu. Sociálne súvislosti života pôsobia na �loveka v svojej reálnej podobe, a 

tiež v transformácii na predstavy a zvnútornené princípy a zásady, ktorými sa riadi.  

 Pojem kultúra sa bežne používa najmä v užšom význame, ke! predstavuje tzv. vyššiu 

kultúru – svet umenia, vybraného správania, hlbokých záujmov o veci, ktoré povznášajú 

a zuš�ach�ujú. Odborný poh�ad na kultúru zdôraz�uje vytváranie životných okolností �udí 

a ich prežívanie pod�a ur�itých pravidiel, zvyklostí a zásad, ktoré sú základom spolužitia. 

Kultúra sa hodnotí predovšetkým ako súhrn duchovných a materiálnych hodnôt vytvorených 

a vytváraných �udstvom v celej jeho histórii, ako všetko, �ím sa �lovek odlišuje od prírody a 

�o nesie stopy jeho aktivít. Kultúra teda predstavuje špecificky �udský spôsob osvojovania si 

sveta, spôsob �udskej existencie. Pre pochopenie �udských hodnôt a hodnotových systémov 

v širokom spektre sociálnych skupín a zložitých spolo�enských usporiadaniach je potrebné si 

uvedomi�, že hodnoty vychádzajú vždy z ur�itej kultúry.Pojem kultúra zah~�a vo vzájomnom 

prepojení a) tzv. druhú prírodu, teda skuto�nos� vytvorenú �lovekom (svet artefaktov 

vyžadujúci prežívanie a konanie zodpovedajúce ú�elu), b) svet hodnôt (cie�ov), o ktoré treba 

usilova�; noriem (pravidiel), ktoré treba dodržiava�, teda hodnotovo-normatívny systém, 

ktorý je potrebné prija� za svoj vlastný, c) zvyklosti a tradície, ktoré treba rešpektova�. Tým 

kultúra plní regulatívnu funkciu, neodmyslite�nú od života spolo�nosti a jednotlivcov (Helus 

2011, 82).   

 

Integra�né procesy, globalizácia a kultúra 

 
 Od 50. rokov 20. storo�ia nastávajú v Európe politicko-ekonomické integra�né 

procesy. Z aspektu ekonomického predstavujú sú�as� globaliza�ného procesu, ktorý je 

nezvratný. Pragmatickými motívmi a dôvodmi zjednocovania sú ekonomická prosperita 

a bezpe�nos�. Aj obyvate�ov Slovensku sa dotýka realita a dosahy procesov európskej 

integrácie, ktoré napredujú nielen v ekonomickej oblasti aj v iných oblastiach.  

Slabým �lánkom integra�ných procesov ostalaideológia a kultúra, vrátane otázky 

hodnôt, dynamiky zmien v hodnotách a smerovania hodnotových rámcov obyvate�ov 

európskych štátov. Diskusie sa zameriavajú prevažne na základné východiská tradi�ných 

 127

médií masovej komunikácie, ktoré �oraz vä�šmi ovplyv�ujú život �loveka. Prostredníctvom 

médií vstupuje do života �udí globálny rozmer, stávajú sa ú�astníkmi dejov !aleko 

presahujúcich individuálny rozmer života. V!aka nim si �udia �oraz viac uvedomujú, že nie 

sú len �udia, ale tiež �udstvo, že nežijú len na konkrétnom mieste, ale že sú obyvate�mi zeme 

a sú�as�ou kozmu. Sociálne súvislosti života pôsobia na �loveka v svojej reálnej podobe, a 

tiež v transformácii na predstavy a zvnútornené princípy a zásady, ktorými sa riadi.  

 Pojem kultúra sa bežne používa najmä v užšom význame, ke! predstavuje tzv. vyššiu 

kultúru – svet umenia, vybraného správania, hlbokých záujmov o veci, ktoré povznášajú 

a zuš�ach�ujú. Odborný poh�ad na kultúru zdôraz�uje vytváranie životných okolností �udí 

a ich prežívanie pod�a ur�itých pravidiel, zvyklostí a zásad, ktoré sú základom spolužitia. 

Kultúra sa hodnotí predovšetkým ako súhrn duchovných a materiálnych hodnôt vytvorených 

a vytváraných �udstvom v celej jeho histórii, ako všetko, �ím sa �lovek odlišuje od prírody a 

�o nesie stopy jeho aktivít. Kultúra teda predstavuje špecificky �udský spôsob osvojovania si 

sveta, spôsob �udskej existencie. Pre pochopenie �udských hodnôt a hodnotových systémov 

v širokom spektre sociálnych skupín a zložitých spolo�enských usporiadaniach je potrebné si 

uvedomi�, že hodnoty vychádzajú vždy z ur�itej kultúry.Pojem kultúra zah~�a vo vzájomnom 

prepojení a) tzv. druhú prírodu, teda skuto�nos� vytvorenú �lovekom (svet artefaktov 

vyžadujúci prežívanie a konanie zodpovedajúce ú�elu), b) svet hodnôt (cie�ov), o ktoré treba 

usilova�; noriem (pravidiel), ktoré treba dodržiava�, teda hodnotovo-normatívny systém, 

ktorý je potrebné prija� za svoj vlastný, c) zvyklosti a tradície, ktoré treba rešpektova�. Tým 

kultúra plní regulatívnu funkciu, neodmyslite�nú od života spolo�nosti a jednotlivcov (Helus 

2011, 82).   

 

Integra�né procesy, globalizácia a kultúra 

 
 Od 50. rokov 20. storo�ia nastávajú v Európe politicko-ekonomické integra�né 

procesy. Z aspektu ekonomického predstavujú sú�as� globaliza�ného procesu, ktorý je 

nezvratný. Pragmatickými motívmi a dôvodmi zjednocovania sú ekonomická prosperita 

a bezpe�nos�. Aj obyvate�ov Slovensku sa dotýka realita a dosahy procesov európskej 

integrácie, ktoré napredujú nielen v ekonomickej oblasti aj v iných oblastiach.  

Slabým �lánkom integra�ných procesov ostalaideológia a kultúra, vrátane otázky 

hodnôt, dynamiky zmien v hodnotách a smerovania hodnotových rámcov obyvate�ov 

európskych štátov. Diskusie sa zameriavajú prevažne na základné východiská tradi�ných 



 128

európskych hodnôt, kultúrnej skúsenosti a univerzálnych prvkov kultúry v európskom 

�asopriestore. Za ich spolo�ného menovate�a sa považuje ideový a poznatkový rámec, ktorý 

sa v Európe po stáro�ia akumuloval. V �om sa dodnes nachádzajú nielen duchovné a 

náboženské prúdy, druhy racionálneho myslenia (veda a technika) �i politické ideológie, ale 

aj umelecké smery a formy expresívneho umeleckého vyjadrenia. V sú�asnosti k nim pribudla 

aj hodnota životného prostredia a jeho ochrany, ako aj hodnota trvalej udržate�nosti európskej 

a globálnej civilizácie. Menej sa diskusia zameriava na stabilitu �i premenlivos� hodnôt, 

exteritoriálne a vnútorné faktory ovplyv�ujúce charakter a dynamiku spolo�enského vývoja 

v Európe, vrátane hodnôt a hodnotových systémov jednotlivcov. Civiliza�né hodnoty, ktoré 

ozna�ujú prepojenie na spôsoby organizácie �udskej pospolitosti v historickom 

a spolo�enskom kontexte, ako aj poukazujú na duchovné hodnoty nadobúdajúce podobu 

spolo�enských ideálov (Ku�erová 1996), boli v sú�asnosti nahradené novodobými hodnotami 

(�i antihodnotami) konzumácie a komfortu, získavania a uplat�ovania moci a ovládnutia 

druhých. 

 Pokra�ujúci proces globalizácie podnecuje intenzívny rozvoj obchodu, svetových 

komunika�ných sietí a technológií. Vzniknutá informa�ná spolo�nos� sa prejavuje nárastom 

medzinárodnej komunikácie, vzájomnej závislosti medzi jednotlivými krajinami, inštitúciami, 

spolo�nos�ami a príslušníkmi rôznych kultúr. Stúpa význam medzikultúrnej komunikácie, 

ktorá predstavuje jednu zo základných podmienok fungovania globálnych procesov. Procesy 

globalizácie intenzívne prepojili svet a vytvárajú základy globálnej civilizácie. Intenzívne 

prepájanie krajín, globálna civiliza�ná integrácia planéty prináša mnohé celosvetové 

problémy. Prostredníctvom imigra�ných v�n z tretieho sveta (Buchanan 2012, s. 24) sa 

do západnej kultúry a civilizácie priebežne a intenzívne dostávajú a aplikujú prvky iných 

kultúr. Rozdiely v kultúre národov a nadnárodných celkov predstavujú ve�kú tému sú�asnosti. 

V globalizujúcom sa svete sa h�adajú cesty ako preklenú� rozdiely medzi kultúrami a  

„navzdory rozdielnosti“ nadviaza� interkultúrny dialóg i podporova� cesty vzájomného 

porozumenia. Na druhej strane, podmienenosti života kultúrnymi, resp. civiliza�nými 

odlišnos�ami sú také hlboké a silné, že navzdory globaliza�ným snahám hospodárskej 

spolupráce hrozí civiliza�né neporozumenie, ba dokonca stret civilizácií. Kultúra a kultúrne 

identity, ktoré sú v najširšom rámci zárove� identitami civiliza�nými, sa v období po studenej 

vojne demonštrujú rôznorodým spôsobom, a nie sú to len prejavy súdržnosti a porozumenia, 

ale aj vzorce rozpadu a konfliktu. Svetová bezpe�nos� a svetový mier neboli v celkom 

povojnovom období vystavené takým skúškam a tlakom ako v sú�asnosti. 

 128

európskych hodnôt, kultúrnej skúsenosti a univerzálnych prvkov kultúry v európskom 

�asopriestore. Za ich spolo�ného menovate�a sa považuje ideový a poznatkový rámec, ktorý 

sa v Európe po stáro�ia akumuloval. V �om sa dodnes nachádzajú nielen duchovné a 

náboženské prúdy, druhy racionálneho myslenia (veda a technika) �i politické ideológie, ale 

aj umelecké smery a formy expresívneho umeleckého vyjadrenia. V sú�asnosti k nim pribudla 

aj hodnota životného prostredia a jeho ochrany, ako aj hodnota trvalej udržate�nosti európskej 

a globálnej civilizácie. Menej sa diskusia zameriava na stabilitu �i premenlivos� hodnôt, 

exteritoriálne a vnútorné faktory ovplyv�ujúce charakter a dynamiku spolo�enského vývoja 

v Európe, vrátane hodnôt a hodnotových systémov jednotlivcov. Civiliza�né hodnoty, ktoré 

ozna�ujú prepojenie na spôsoby organizácie �udskej pospolitosti v historickom 

a spolo�enskom kontexte, ako aj poukazujú na duchovné hodnoty nadobúdajúce podobu 

spolo�enských ideálov (Ku�erová 1996), boli v sú�asnosti nahradené novodobými hodnotami 

(�i antihodnotami) konzumácie a komfortu, získavania a uplat�ovania moci a ovládnutia 

druhých. 

 Pokra�ujúci proces globalizácie podnecuje intenzívny rozvoj obchodu, svetových 

komunika�ných sietí a technológií. Vzniknutá informa�ná spolo�nos� sa prejavuje nárastom 

medzinárodnej komunikácie, vzájomnej závislosti medzi jednotlivými krajinami, inštitúciami, 

spolo�nos�ami a príslušníkmi rôznych kultúr. Stúpa význam medzikultúrnej komunikácie, 

ktorá predstavuje jednu zo základných podmienok fungovania globálnych procesov. Procesy 

globalizácie intenzívne prepojili svet a vytvárajú základy globálnej civilizácie. Intenzívne 

prepájanie krajín, globálna civiliza�ná integrácia planéty prináša mnohé celosvetové 

problémy. Prostredníctvom imigra�ných v�n z tretieho sveta (Buchanan 2012, s. 24) sa 

do západnej kultúry a civilizácie priebežne a intenzívne dostávajú a aplikujú prvky iných 

kultúr. Rozdiely v kultúre národov a nadnárodných celkov predstavujú ve�kú tému sú�asnosti. 

V globalizujúcom sa svete sa h�adajú cesty ako preklenú� rozdiely medzi kultúrami a  

„navzdory rozdielnosti“ nadviaza� interkultúrny dialóg i podporova� cesty vzájomného 

porozumenia. Na druhej strane, podmienenosti života kultúrnymi, resp. civiliza�nými 

odlišnos�ami sú také hlboké a silné, že navzdory globaliza�ným snahám hospodárskej 

spolupráce hrozí civiliza�né neporozumenie, ba dokonca stret civilizácií. Kultúra a kultúrne 

identity, ktoré sú v najširšom rámci zárove� identitami civiliza�nými, sa v období po studenej 

vojne demonštrujú rôznorodým spôsobom, a nie sú to len prejavy súdržnosti a porozumenia, 

ale aj vzorce rozpadu a konfliktu. Svetová bezpe�nos� a svetový mier neboli v celkom 

povojnovom období vystavené takým skúškam a tlakom ako v sú�asnosti. 
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 V spolo�enskom vývoji  na Slovensku po novembri 1989 prílišná zah�adenos� 

generácií do seba a vlastných túžob ponechala bokom vývinové trendy, ktoré ovplyv�ujú už 

nieko�ko generácií vo svete. Postupné a pomalé ovplyv�ovanie a modifikácia kultúrnych 

a morálno-hodnotových paradigiem v spolo�nosti sa registrujú až vtedy, ke! sa v kritickom 

bode prevalia do novej podoby spolo�enských pravidiel, všeobecne sa akceptujú a stanú sa 

novými štandardmi.  

 Pravdepodobne takýmto spôsobom európska a americká spolo�nos� „absolvovali“ za 

uplynulých štyridsa� rokov kultúrnu a sociálnu revolúciu (Buchanan 2012, s. 13), po�as ktorej 

sa nové elity zmocnili mládeže všetkých národov Západu a rozhodujúcich inštitúcií, ako sú 

televízne stanice, umenie, zábava, ba i vzdelanie, ktoré formujú a sprostredkovávajú idey, 

názory, presved�enia a hodnoty, a ktoré tak vytvárajú nových �udí. Sú�asná dominantná 

kultúra by sa preto mala nazýva� nielen postmoderná, ale najmä postkres�anská alebo 

protikres�anská (Buchanan 2012, s. 17). 

 Diskusia o hodnotách nadobudla v uplynulých dvadsiatich rokoch ve�mi pragmatický 

charakter najmä v kontexte masových migrácií príslušníkov rôznych kultúr do hospodársky 

vyspelých regiónov Severnej Ameriky a Európy a !alších prosperujúcich regiónov sveta a 

megapolisov, ako aj v!aka uvo��ovaniu spolo�enských noriem, postihujúcich tradi�né 

spolo�enské a rodinné putá. V slovenských podmienkach vlny migrácie za prácou do 

západoeurópskych krajín vyprázd�ujú kultivovaný priestor vidieka, najmä východného 

Slovenska, a prispievajú k odlivu vzdelaných �udských zdrojov ako nosite�ov kultúry a 

hodnôt. Migra�né vlny sa tak ponechajú svoju stopu na kultúrnej identite, kultúre  

a kultúrnych hodnotách  obce �i regiónu a ovplyvnia „ozna�enie zakódovaných spôsobov 

správania alebo komunikácie, vyjadrujúce ur�ité �rty ich nosite�ov, a to vrátane jazyka, 

obliekania, tradi�ných modelov príbuzenských vz�ahov, inštitúcií, náboženstva a umenia, 

ktoré v každodennom živote predstavujú funkciu dorozumievacích prostriedkov. Sú pre 

svojich nosite�ov jedine�né a odzrkad�ujú kontinuitu mnohých generácií v kontexte miestnej 

alebo regionálnej kultúry, jazykového alebo náboženského zoskupenia. V svojej podstate je 

kultúrna identita vlastne tým, �o �u!om dáva pocit hlbokej a stálej spolupatri�nosti k ur�itej 

skupine, resp. komunite, ba naviac k istej predstave, ideálu �i ašpiráciám“ (Z okraja 2004, 45-

46). Preto nie je zbyto�ná otázka,  �i bezprecedentný vo�ný pohyb osôb a pracovných síl 

v Európskej únii ovplyvní hodnoty a kultúrnu identitu európskych krajín. Treba sa radšej 

zamýš�a� nad tým, ako sa to udeje a s akým výsledkom.  

 Globalizácia nahráva zmenám hodnôt a kultúry tým, že podporuje premenu v uznávaní 

spolo�ných hodnôt. Aj ke! premena hodnôt a kultúry nastáva až pod podmienkou, že nové 
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hodnoty a prvky inej kultúry sú prijaté a aplikované v živote jednotlivca �i skupín, ich šírenie 

je v dobe internetu �asovo a priestorovo bezlimitné. Globalizácia v kultúre je exteritoriálna, 

kedy sa vybraná �as� kultúry a hodnôt exportuje parciálne do jednotlivých krajín alebo 

globálne na vä�šinu kontinentov. 

 V minulých rokoch sociálne zmeny, pluralizácia a individualizácia ani tak neviedli 

k strate hodnôt, ako skôr k „zmene hodnôt“. Otázka správnych hodnôt a vhodného obrazu 

�loveka zamestnáva filozofov už po stáro�ia. Tak ako spolo�enské hodnoty podliehajú 

zmenám, musí by� aj rozvoj vlastnej osobnosti sprevádzaný ustavi�ným rozvíjaním vlastných 

hodnôt, pretože zotrvávanie na nemenných hodnotách obmedzuje jedinca vo vlastnom 

rozvoji. 

 

Kultúra v kontexte globalizácie 

  

Kríza postmoderného sveta zasahuje celú globalizovanú spolo�nos�, spôsobuje krízu 

civilizácie (prostredníctvom sú�asnej hospodárskej, finan�nej a morálnej krízy), poukazuje na 

krízu edukácie a kritický stav trvalej udržate�nosti mieru a mierového riešenia napätí 

a konfliktov (Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 21). Podstatným znakom postmodernej 

spolo�nosti je rozvoj informa�ných technológií a elektronických masmédií v „informa�nej 

spolo�nosti“. Radikálne sa zmenila �udská skúsenos�. Už nie sú rozhodujúce bezprostredné 

každodenné zážitky, ale to, �o sprostredkujú, resp. simulujú médiá. Nie je iná realita, len 

simulácie – modely, kódy, znaky (Ze�ová 2008, s. 39). Globalizácia na jednej strane zvyšuje 

nároky na odbornú stránku vzdelávania, ale predovšetkým na rozvoj všeobecných schopností, 

ktoré sú prenosite�né a umož�ujú adaptova� sa na nové podnety a rieši� nové problémové 

situácie. Na druhej strane nasto�uje požiadavky pevných hodnotových orientácií, ke!že 

kultúrne vzorce správania sa v multikultúrnych spolo�enstvách môžu výrazne modifikova� 

(Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 36-37).   

 Vplyvu globalizácie sa nevyhla ani kultúra, �i európska kultúra a národné kultúry 

�lenských štátov Európskej únie. Všeobecne sa uvádza, že �udia si v danej kultúre vytvárajú 

špecifické materiálne a duchovné hodnoty, vzorce vz�ahov a správania, spôsoby konania 

a hodnotový systém. Napríklad v USA sa medzi uznávané hodnoty zara!uje sloboda, sloboda 

jednotlivca, demokracia, vo�ná sú�až, príslušnos� k sociálnej skupine, individualizmus, 

spoliehanie sa na vlastné schopnosti, rovnocennos� medzi �u!mi, spravodlivé zaobchádzanie, 

intenzívny patriotizmus, explicitné vyjadrovanie (priamo k veci), nepriame vyjadrovanie 

záporu (Hubinková 2008, s. 84). Plynulé modifikovanie kultúry a hodnôt v kontexte 

 130

hodnoty a prvky inej kultúry sú prijaté a aplikované v živote jednotlivca �i skupín, ich šírenie 

je v dobe internetu �asovo a priestorovo bezlimitné. Globalizácia v kultúre je exteritoriálna, 

kedy sa vybraná �as� kultúry a hodnôt exportuje parciálne do jednotlivých krajín alebo 

globálne na vä�šinu kontinentov. 

 V minulých rokoch sociálne zmeny, pluralizácia a individualizácia ani tak neviedli 

k strate hodnôt, ako skôr k „zmene hodnôt“. Otázka správnych hodnôt a vhodného obrazu 

�loveka zamestnáva filozofov už po stáro�ia. Tak ako spolo�enské hodnoty podliehajú 

zmenám, musí by� aj rozvoj vlastnej osobnosti sprevádzaný ustavi�ným rozvíjaním vlastných 

hodnôt, pretože zotrvávanie na nemenných hodnotách obmedzuje jedinca vo vlastnom 

rozvoji. 

 

Kultúra v kontexte globalizácie 

  

Kríza postmoderného sveta zasahuje celú globalizovanú spolo�nos�, spôsobuje krízu 

civilizácie (prostredníctvom sú�asnej hospodárskej, finan�nej a morálnej krízy), poukazuje na 

krízu edukácie a kritický stav trvalej udržate�nosti mieru a mierového riešenia napätí 

a konfliktov (Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 21). Podstatným znakom postmodernej 

spolo�nosti je rozvoj informa�ných technológií a elektronických masmédií v „informa�nej 

spolo�nosti“. Radikálne sa zmenila �udská skúsenos�. Už nie sú rozhodujúce bezprostredné 

každodenné zážitky, ale to, �o sprostredkujú, resp. simulujú médiá. Nie je iná realita, len 

simulácie – modely, kódy, znaky (Ze�ová 2008, s. 39). Globalizácia na jednej strane zvyšuje 

nároky na odbornú stránku vzdelávania, ale predovšetkým na rozvoj všeobecných schopností, 

ktoré sú prenosite�né a umož�ujú adaptova� sa na nové podnety a rieši� nové problémové 

situácie. Na druhej strane nasto�uje požiadavky pevných hodnotových orientácií, ke!že 

kultúrne vzorce správania sa v multikultúrnych spolo�enstvách môžu výrazne modifikova� 

(Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 36-37).   

 Vplyvu globalizácie sa nevyhla ani kultúra, �i európska kultúra a národné kultúry 

�lenských štátov Európskej únie. Všeobecne sa uvádza, že �udia si v danej kultúre vytvárajú 

špecifické materiálne a duchovné hodnoty, vzorce vz�ahov a správania, spôsoby konania 

a hodnotový systém. Napríklad v USA sa medzi uznávané hodnoty zara!uje sloboda, sloboda 

jednotlivca, demokracia, vo�ná sú�až, príslušnos� k sociálnej skupine, individualizmus, 

spoliehanie sa na vlastné schopnosti, rovnocennos� medzi �u!mi, spravodlivé zaobchádzanie, 

intenzívny patriotizmus, explicitné vyjadrovanie (priamo k veci), nepriame vyjadrovanie 

záporu (Hubinková 2008, s. 84). Plynulé modifikovanie kultúry a hodnôt v kontexte 

 130

hodnoty a prvky inej kultúry sú prijaté a aplikované v živote jednotlivca �i skupín, ich šírenie 

je v dobe internetu �asovo a priestorovo bezlimitné. Globalizácia v kultúre je exteritoriálna, 

kedy sa vybraná �as� kultúry a hodnôt exportuje parciálne do jednotlivých krajín alebo 

globálne na vä�šinu kontinentov. 

 V minulých rokoch sociálne zmeny, pluralizácia a individualizácia ani tak neviedli 

k strate hodnôt, ako skôr k „zmene hodnôt“. Otázka správnych hodnôt a vhodného obrazu 

�loveka zamestnáva filozofov už po stáro�ia. Tak ako spolo�enské hodnoty podliehajú 

zmenám, musí by� aj rozvoj vlastnej osobnosti sprevádzaný ustavi�ným rozvíjaním vlastných 

hodnôt, pretože zotrvávanie na nemenných hodnotách obmedzuje jedinca vo vlastnom 

rozvoji. 

 

Kultúra v kontexte globalizácie 

  

Kríza postmoderného sveta zasahuje celú globalizovanú spolo�nos�, spôsobuje krízu 

civilizácie (prostredníctvom sú�asnej hospodárskej, finan�nej a morálnej krízy), poukazuje na 

krízu edukácie a kritický stav trvalej udržate�nosti mieru a mierového riešenia napätí 

a konfliktov (Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 21). Podstatným znakom postmodernej 

spolo�nosti je rozvoj informa�ných technológií a elektronických masmédií v „informa�nej 

spolo�nosti“. Radikálne sa zmenila �udská skúsenos�. Už nie sú rozhodujúce bezprostredné 

každodenné zážitky, ale to, �o sprostredkujú, resp. simulujú médiá. Nie je iná realita, len 

simulácie – modely, kódy, znaky (Ze�ová 2008, s. 39). Globalizácia na jednej strane zvyšuje 

nároky na odbornú stránku vzdelávania, ale predovšetkým na rozvoj všeobecných schopností, 

ktoré sú prenosite�né a umož�ujú adaptova� sa na nové podnety a rieši� nové problémové 

situácie. Na druhej strane nasto�uje požiadavky pevných hodnotových orientácií, ke!že 

kultúrne vzorce správania sa v multikultúrnych spolo�enstvách môžu výrazne modifikova� 

(Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 36-37).   

 Vplyvu globalizácie sa nevyhla ani kultúra, �i európska kultúra a národné kultúry 

�lenských štátov Európskej únie. Všeobecne sa uvádza, že �udia si v danej kultúre vytvárajú 

špecifické materiálne a duchovné hodnoty, vzorce vz�ahov a správania, spôsoby konania 

a hodnotový systém. Napríklad v USA sa medzi uznávané hodnoty zara!uje sloboda, sloboda 

jednotlivca, demokracia, vo�ná sú�až, príslušnos� k sociálnej skupine, individualizmus, 

spoliehanie sa na vlastné schopnosti, rovnocennos� medzi �u!mi, spravodlivé zaobchádzanie, 

intenzívny patriotizmus, explicitné vyjadrovanie (priamo k veci), nepriame vyjadrovanie 

záporu (Hubinková 2008, s. 84). Plynulé modifikovanie kultúry a hodnôt v kontexte 

 130

hodnoty a prvky inej kultúry sú prijaté a aplikované v živote jednotlivca �i skupín, ich šírenie 

je v dobe internetu �asovo a priestorovo bezlimitné. Globalizácia v kultúre je exteritoriálna, 

kedy sa vybraná �as� kultúry a hodnôt exportuje parciálne do jednotlivých krajín alebo 

globálne na vä�šinu kontinentov. 

 V minulých rokoch sociálne zmeny, pluralizácia a individualizácia ani tak neviedli 

k strate hodnôt, ako skôr k „zmene hodnôt“. Otázka správnych hodnôt a vhodného obrazu 

�loveka zamestnáva filozofov už po stáro�ia. Tak ako spolo�enské hodnoty podliehajú 

zmenám, musí by� aj rozvoj vlastnej osobnosti sprevádzaný ustavi�ným rozvíjaním vlastných 

hodnôt, pretože zotrvávanie na nemenných hodnotách obmedzuje jedinca vo vlastnom 

rozvoji. 

 

Kultúra v kontexte globalizácie 

  

Kríza postmoderného sveta zasahuje celú globalizovanú spolo�nos�, spôsobuje krízu 

civilizácie (prostredníctvom sú�asnej hospodárskej, finan�nej a morálnej krízy), poukazuje na 

krízu edukácie a kritický stav trvalej udržate�nosti mieru a mierového riešenia napätí 

a konfliktov (Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 21). Podstatným znakom postmodernej 

spolo�nosti je rozvoj informa�ných technológií a elektronických masmédií v „informa�nej 

spolo�nosti“. Radikálne sa zmenila �udská skúsenos�. Už nie sú rozhodujúce bezprostredné 

každodenné zážitky, ale to, �o sprostredkujú, resp. simulujú médiá. Nie je iná realita, len 

simulácie – modely, kódy, znaky (Ze�ová 2008, s. 39). Globalizácia na jednej strane zvyšuje 

nároky na odbornú stránku vzdelávania, ale predovšetkým na rozvoj všeobecných schopností, 

ktoré sú prenosite�né a umož�ujú adaptova� sa na nové podnety a rieši� nové problémové 

situácie. Na druhej strane nasto�uje požiadavky pevných hodnotových orientácií, ke!že 

kultúrne vzorce správania sa v multikultúrnych spolo�enstvách môžu výrazne modifikova� 

(Jablonský, Kolibová, Matúšová 2012, s. 36-37).   

 Vplyvu globalizácie sa nevyhla ani kultúra, �i európska kultúra a národné kultúry 

�lenských štátov Európskej únie. Všeobecne sa uvádza, že �udia si v danej kultúre vytvárajú 

špecifické materiálne a duchovné hodnoty, vzorce vz�ahov a správania, spôsoby konania 

a hodnotový systém. Napríklad v USA sa medzi uznávané hodnoty zara!uje sloboda, sloboda 

jednotlivca, demokracia, vo�ná sú�až, príslušnos� k sociálnej skupine, individualizmus, 

spoliehanie sa na vlastné schopnosti, rovnocennos� medzi �u!mi, spravodlivé zaobchádzanie, 

intenzívny patriotizmus, explicitné vyjadrovanie (priamo k veci), nepriame vyjadrovanie 

záporu (Hubinková 2008, s. 84). Plynulé modifikovanie kultúry a hodnôt v kontexte 



 131

globaliza�ných a imigra�ných vplyvov a pod tlakom tzv. politickej korektnosti sa v USA už 

prejavilo, napríklad vo vnímaní  jazyka, tradície, symbolov, spolo�nej histórie, zvykov, 

spôsobov vnímania a správania, ba aj teritoriálnej jednoty (Buchanan 2012, s. 187-192).  

 V uplynulých rokoch sociálne zmeny, pluralizácia a individualizácia ani tak neviedli 

k strate hodnôt, ako skôr k „zmene hodnôt“ v európskom a národnom rámci. Otázka 

správnych hodnôt a vhodného obrazu �loveka zamestnáva filozofov už po stáro�ia. Tak ako 

spolo�enské hodnoty podliehajú zmenám, musí by� aj rozvoj vlastnej osobnosti sprevádzaný 

ustavi�ným rozvíjaním vlastných hodnôt, pretože zotrvávanie na nemenných hodnotách 

obmedzuje jedinca vo vlastnom rozvoji. 

 Ešte pred vstupom Slovenska a !alších krajín strednej a východnej Európy do 

Európskej únie viacerí upozor�ovali na to, že diskurz o európskej kultúre a hodnotách sa 

zanedbal a podcenil (Schöpflin 2003). Predpokladalo sa, že �lenstvo Slovenska v Európskej 

únii  významne obohatí verejnú debatu o hodnoty a normy európskej kultúry, ktorá sa 

charakterizuje ako multikultúrna, multisociálna a multináboženská, a v ktorej tolerancia 

predstavuje centrálnu hodnotu (Melkusová 2012, s. 20). Avšak výraznejšie ako pod vplyvom 

európskej kultúry, ktorá sa chápe ako obsahovo blízka národnej kultúre, sa kultúrno-

hodnotové rámce obyvate�ov Slovenska formujú viac pod vplyvom globálnej kultúry 

macdonaldizácie a relativizácie kultúry a hodnôt. V tejto súvislosti sa zdôraz�uje (Ku�erová 

2011), že Európania predsa stále majú spolo�nú kultúrnu základ�u (ako podmienku pre 

udržanie európskeho spolo�enstva) a charakterizuje ich úsilie o pokrok. Uvedomujeme si, že 

svet, ktorý sa po páde bipolarity stal ešte heterogénnejší a fragmentárnejší, nemôžu udrža� 

a riadi� výlu�ne ekonomické záujmy, a preto musí európske spolo�enstvo podpori� aj 

cie�avedomú výchovnú a osvetovú �innos� smerujúcu k posil�ovaniu „�udskej pospolitosti 

a súdržnosti“. Mýlia sa tí, ktorí chcú európske ob�ianstvo rozvíja� odklonom od ob�ianstva 

národného, resp. dokonca jeho popieraním. Ako keby nepoznali „systémové vz�ahy celku 

a �astí, všeobecného a špecifického, hromadného a individuálneho, rodu a druhu, logicky 

nadradených a podradených kategórií. Tie sa predsa navzájom nevylu�ujú, ale podmie�ujú 

a obohacujú“ (Ku�erová 2011, 2013). Európske a národné sa nielenže nevylu�uje, ale 

navzájom sa dop��a a obohacuje. Napríklad komunity zamestnancov z nových �lenských 

krajín, ktorí migrujú za prácou, si zahrani�í utvárajú spolo�enstvá najmä na základe 

príslušnosti ku krajine pôvodu  �i vlastnému národu. To nazna�uje, že ani integrovanú Európu 

nemožno budova� bez tmelu národného uvedomenia, len ako spolo�enstvo jedincov 

zabezpe�ujúcich vlastnú existenciu. Ba dokonca dôvera a sympatia k Európe padá priamo 

úmerne s dôverou k národnému štátu (Bauman 2013).  
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národného, resp. dokonca jeho popieraním. Ako keby nepoznali „systémové vz�ahy celku 

a �astí, všeobecného a špecifického, hromadného a individuálneho, rodu a druhu, logicky 

nadradených a podradených kategórií. Tie sa predsa navzájom nevylu�ujú, ale podmie�ujú 

a obohacujú“ (Ku�erová 2011, 2013). Európske a národné sa nielenže nevylu�uje, ale 

navzájom sa dop��a a obohacuje. Napríklad komunity zamestnancov z nových �lenských 

krajín, ktorí migrujú za prácou, si zahrani�í utvárajú spolo�enstvá najmä na základe 

príslušnosti ku krajine pôvodu  �i vlastnému národu. To nazna�uje, že ani integrovanú Európu 

nemožno budova� bez tmelu národného uvedomenia, len ako spolo�enstvo jedincov 

zabezpe�ujúcich vlastnú existenciu. Ba dokonca dôvera a sympatia k Európe padá priamo 

úmerne s dôverou k národnému štátu (Bauman 2013).  
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 Klasická územná suverenita, vychádzajúca z dohodnutého princípu cuius regio, eius 

religio a stojaca na troch hlavných pilieroch (ekonomická, vojenská a kultúrna suverenita), 

predpokladala úzke spojenie medzi územím a mocou. To je dnes už minulos�. Národná 

suverenita je v dnešných podmienkach ilúziou. Žiadna krajina nie je schopná zaru�i� svoju 

bezpe�nos� bez uzatvárania zmlúv, žiadna krajina nie je sebesta�ná ekonomicky, o kultúrnej 

suverenite v dobre internetu sotva možno hovori� (Bauman 2013). Krajiny vytvárajú aliancie, 

aby posilnili svoje postavenie. Otázkou je, kto má v rukách moc a kto výkon politík? 

V sú�asnosti máme do�inenia s oddelením moci a politiky. Máme moc, ktorá nie je 

predmetom politickej kontroly, a na druhej strane máme politiku, ktorá trpí nedostatkom 

moci. Kríza v Európe ukázala, že rozhodnutia na európskej úrovni sú odtrhnuté od politickej 

kontroly lídrov európskych krajín. Tak nielenže klesá dôvera vo�i národným vládam 

a politikom, ale padá dôvera v európske inštitúcie, a posil�uje sa lokálna identita 

a individualizmus (Bauman 2013). Lokálna identita sa v mnohých �lenských štátoch únie 

stala hybnou silou v procese formovania regionálnych politických programov a formovania 

nových politických hnutí a strán.  `udí jednozna�ne viac pri�ahujú životné a environmentálne 

otázky v mieste bydliska ako excelentne  sformulované európske stratégie. `udia majú predsa 

bližšie do sídla regionálnej alebo národnej vlády ako do Bruselu. Európska únia je nadstavba 

nad vládou jednotlivých �lenských štátov, ale Európska komisia (ako exekutívna inštitúcia) 

predstavuje pre mnohých obyvate�ov inštitúciu, kde sa robí politika bez politického krytia 

a rozhodovania - „policy without politics“. V Európskej rade sa zasa uskuto��uje politické 

rozhodovanie bez výkonu politiky - „politics without policy“ (Bauman 2013).  

 Výskumy osobnej identifikácie súvisiacej s územím poukazujú na to, že procesy 

globalizácie neprispievajú k tvorbe a posil�ovaniu špecifickej identity, charakteristickej pre 

globálnu komunitu. Miera identifikácie jednotlivca so svetom (s globálnou komunitou) sa na 

konci 80. rokov pohybovala okolo 7 %. V roku 2008 výskum potvrdil len 3 % (Jasi*ska-

Kania 2013, 1). Podobne to je aj pri identifikácii s Európou. V 80. rokoch sa miera 

identifikácia pohybovala okolo 20 % a v roku 2008 klesla na 7 %.  Európsky priemer je 

podobný a neprekra�uje 5 %. Na Slovensku a v �echách je výsledok trochu vyšší, ale 

tendencia je tiež klesajúca“ (Jasi*ska-Kania 2013, s. 1). V celej Európe rastie identifikácia 

s lokálnou komunitou, s miestom, v ktorom žijeme. V 80. rokoch v po�ských podmienkach 

identifikácia dosahovala 39 %, v roku 2008 vzrástla na 84 %. Tento trend platí predovšetkým 

v  strednej a východnej Európe. Na Slovensku rástla identifikácia s miestom života podobne 

výrazne, pri�om národná identita trochu menej padala (Jasi*ska-Kania 2013, s. 1). 
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Najsilnejší pocit identifikácie s Európu ako celkom prevláda v krajinách ako Belgicko, 

Luxembursko alebo Francúzsko. Globálna identita je najsilnejšia v krajinách ako Taliansko, 

Nemecko, Španielsko, trochu nižšia vo Ve�kej Británii, �o možno interpretova� ako súvis 

s historickou pamä�ou globálneho kultúrneho vplyvu týchto krajín (Jasi*ska-Kania 2013, s. 

1). Globálna a európska identifikácia vykazujú podobné charakteristiky, �o sa týka súboru 

hodnôt a postojov, ktoré sa s nimi spájajú. Ide hlavne o pocit prináležitosti k �udstvu ako 

celku alebo k širšie chápanej Európe (Jasi*ska-Kania, 2013, s. 1). K tomu sa pridružuje aj 

nerovnomerný ekonomický rast na úkor morálky a ostatných hodnotovo normatívnych 

subsystémov, �o má !alekosiahle negatívne dôsledky aj na poli medzi�udských 

a medzinárodných vz�ahov (Ku�erová 2011, s. 116). 

 Integra�né sily vo svete reálne existujú a sú výsledkom reálnych protichodných síl, 

ktoré sa uplat�ujú v rámci presadzovania istých kultúrnych hodnôt a kultúrneho vedomia. 

Národné štáty ešte stále sú a zrejme ešte dlho budú dôležitými �inite�mi svetového diania, 

hoci ich záujmy, spojenectvá a konflikty �oraz vä�šmi podliehajú globálnym kultúrnym a 

civiliza�ným faktorom. Kultúrna transcendencia je možná predovšetkým na báze kultúrnej 

identity najmä vtedy, ak vychádza z národnej kultúry.  

 Sú�asná európska spolo�nos� je vystavená relativizácii hodnôt, ktorá ohrozuje 

spolo�enskú morálku. Relativizácia hodnôt podporuje tzv. anómiu, ke! �oraz viac �udí 

nevylu�uje, ba dokonca toleruje amorálne konanie, pokia� sa dá ospravedlni� dosahovaním 

cie�ov, ktoré daná spolo�nos� hodnotí vysoko (napríklad bohatstvo, moc, vplyv, prestíž). �ím 

!alej, tým je �ažšie podobnému pokušeniu odola�. Môže dôjs� až k všeobecnému ve�kému 

rozvratu, ktorý sa prejaví nárastom zlo�innosti, rozkladom rodiny, oslabovaním vzájomnej 

dôvery medzi �u!mi, ale aj úbytkom sociálneho kapitálu, teda absenciou takých hodnôt 

a noriem, ktoré by �u!om umožnili navzájom si dôverova�, spolupracova� a spolieha� sa 

jeden na druhého. Ak sa takéto princípy správania nepretavia na hodnoty, normy, spolo�enské 

�i osobné ideály a kréda, budú neefektívne. Signifikantný podiel na rozvracaní kultúrnych 

základov a  trvalej sústavy hodnôt kultúry majú masmédiá. Mnohé pôsobia v duchu 

neoliberálneho presved�enia, že neexistuje žiadne dobro a zlo, ale len dobré a zlé obchody, 

a že záujem o sociálne istoty majú len starí a málo vzdelaní �udia. 

 

Záver 

  

Celé 20. storo�ie vládlo presved�enie, že ohniskom kultúry západnej civilizácie je 

antika, grécka filozofia,  rímske právo a židovsko-kres�anské náboženstvo ako zdroje 
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kultúrnotvorných prúdov európskeho stredoveku a novoveku. Od konca 20. storo�ia sa 

presadzuje názor, že podstatou sú�asnej euro-americkej civilizácie je technológia 

a ekonomika. Je evidentné, že komplexnos� terajších ekonomických a technologických 

systémov sa enormne zvyšuje, pri�om vz�ahy medzi relatívne samostatnými štruktúrami sa 

uvo��ujú a subsystémy za�ínajú ži� vlastným životom, pri�om narušujú integráciu 

a rovnováhu (Ku�erová 2011, s. 117). Napríklad banky, vlády, súdy, obchodné spolo�nosti, 

médiá, polícia, ale aj inštitúcie vedy a umení vyvíjajú �innos� pre vlastný prospech, �o je 

z h�adiska spolo�nosti samoú�elné alebo antagonistické a dehumanizujúce. Právo, morálka, 

politika �i vzdelanie sú len v podriadenom postavení, a bez ekonomickej funkcie a zisku sa 

považujú za bezvýznamné.  

 Euro-atlantická civilizácia, ktorá sa od polovice 20. storo�ia pýši vedecko-technickým 

rozvojom, menej môže by� spokojná so sprievodnými znakmi ako stúpajúca nezamestnanos� 

a pauperizácia, fetiš pe�azí ako dominantné meradlo hodnôt, enormný rozmach svetových 

medzinárodných organizácií s bezprecedentným globálnym vplyvom. Koncentrácia bohatstva 

v rukách h#stky bohatých a zbeda�ovanie chudobných akcelerujú roztváranie nožni�iek 

sociálneho napätia a posil�ujú krízu európskeho sociálneho modelu. V sú�asnej európskej 

spolo�nosti ešte stále dominujú idealizované predstavy sociálnej skuto�nosti, jednostranná 

orientácia na ekonomickú prosperitu a viera v skoré prekonanie hospodárskej a finan�nej 

krízy. Dop��a ich  výrazná podpora kognitivizmu a racionality ako predpokladov 

individuálneho úspechu a korporátnej konkurencieschopnosti. Do popredia sa dostávajú také 

spolo�enské trendy, ktoré posil�ujú oklieštený a simplifikovaný hodnotový systém. 

Permanentný vplyv masových oznamovacích prostriedkov, ni�ím nehatená sloboda prejavu, 

netušené možnosti vo�ného pohybu a cestovania, množiny informácií, atraktívne ponuky 

potrebného aj zbyto�ného tovaru, úto�nos� reklamy a sloganov, že demokracia znamená život 

bez námahy, povinnosti, kde všetci kone�ne môžu uplatni� individuálne právo na bezmedzné 

š�astie, rados�, zábavu, zdravie a spokojnos�, to všetko formuje otvorene aj skryte životné 

plány jednotlivcov a skupín, v ktorých úspech stojí na vrchole pyramídy �udských potrieb. 

Vstup mnohých mladých �udí do života je však s týmito nálepkami blahobytu v priamom 

rozpore, a preto u mnohých vyvoláva pocity sklamania, dezilúzií �i celkového mylného 

vnímania sveta, únik od reality alebo h�adanie alternatívnej životnej cesty.  
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politika �i vzdelanie sú len v podriadenom postavení, a bez ekonomickej funkcie a zisku sa 

považujú za bezvýznamné.  

 Euro-atlantická civilizácia, ktorá sa od polovice 20. storo�ia pýši vedecko-technickým 

rozvojom, menej môže by� spokojná so sprievodnými znakmi ako stúpajúca nezamestnanos� 

a pauperizácia, fetiš pe�azí ako dominantné meradlo hodnôt, enormný rozmach svetových 

medzinárodných organizácií s bezprecedentným globálnym vplyvom. Koncentrácia bohatstva 

v rukách h#stky bohatých a zbeda�ovanie chudobných akcelerujú roztváranie nožni�iek 

sociálneho napätia a posil�ujú krízu európskeho sociálneho modelu. V sú�asnej európskej 

spolo�nosti ešte stále dominujú idealizované predstavy sociálnej skuto�nosti, jednostranná 

orientácia na ekonomickú prosperitu a viera v skoré prekonanie hospodárskej a finan�nej 

krízy. Dop��a ich  výrazná podpora kognitivizmu a racionality ako predpokladov 

individuálneho úspechu a korporátnej konkurencieschopnosti. Do popredia sa dostávajú také 

spolo�enské trendy, ktoré posil�ujú oklieštený a simplifikovaný hodnotový systém. 

Permanentný vplyv masových oznamovacích prostriedkov, ni�ím nehatená sloboda prejavu, 

netušené možnosti vo�ného pohybu a cestovania, množiny informácií, atraktívne ponuky 

potrebného aj zbyto�ného tovaru, úto�nos� reklamy a sloganov, že demokracia znamená život 

bez námahy, povinnosti, kde všetci kone�ne môžu uplatni� individuálne právo na bezmedzné 

š�astie, rados�, zábavu, zdravie a spokojnos�, to všetko formuje otvorene aj skryte životné 

plány jednotlivcov a skupín, v ktorých úspech stojí na vrchole pyramídy �udských potrieb. 

Vstup mnohých mladých �udí do života je však s týmito nálepkami blahobytu v priamom 

rozpore, a preto u mnohých vyvoláva pocity sklamania, dezilúzií �i celkového mylného 

vnímania sveta, únik od reality alebo h�adanie alternatívnej životnej cesty.  
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Kultúrna politika ako nástroj identifikácie kultúry v 

globalizovanom svete 

Jana Orlická 

 
Abstract 

The paper presented provides with the analysis of cultural policy as the tool of cultural 

development involving current identification of the culture in the globalised world and self-

identification, for example, in the mixture of European Union member states or other units. 

Advanced cultural policy as a binding document with legal status helps to maintain the 

contribution to national culture and often even the originality and directness in the globalised 

world where the original links and the original definitions of culture were broken. The paper 

delivered deals with the issue of cultural policy, its sense or meaning, its set-up and 

contribution to the identification of the national culture.    

 
Keywords: culture, cultural policy, national identity, identity, globalisation 
 
 20. storo�ie prináša vo vz�ahu ku kultúre, ako možnosti osvojova� si schopnosti, 

predstavy a zvyky po�as života, ktoré tvoria odlišnosti medzi �udskými skupinami, radikálnu 

rekonfiguráciu poh�adov a definícií. Nastáva obdobie nových príležitostí identifikácie 

pôvodne národne vymedzených kultúr smerom ku kultúrne heterogénnej spolo�nosti, ktoré 

vytvára živé podhubie pre tzv. transkultúrny obrat a obdobie zrýchlenej globalizácie v danom 

priestore.  

 Všeobecná a zárove� nejednotná charakteristika globalizácie hovorí o celosvetovom, 

dlhodobom procese, ktorý sa dotýka celého spektra spolo�enského života a rovnako oblasti 

kultúrnej, politickej a ekonomickej. Je to fenomén úmyselne pret#hajúci väzby medzi 

�udským spolo�enstvom a teritóriom, teda väzbou medzi  identitou a ur�itou lokalitou. 

Prebieha proces reštrukturalizácie vnútorných väzieb, priestoru a fenomén redefinície kultúry 

ako takej. Kultúra prestáva by� vyjadrením súhrnu vecí, procesov a praktík, �i hodnôt, 

symbolov a predstáv, prostredníctvom ktorých �udia vnímajú svoju identitu v rámci skupiny, 

a ktorá potvrdzuje vnútornú jednotu skupiny, �i spolo�nosti.  

 Proces globalizácie zachytáva do svojej siete každú ú�astnú spolo�nos�, po�núc jej 

národnou kultúrou, národnou identitou, cez právny a politický systém, vzdelávanie, 

ekonomiku až po každodenný život. Pod�a Stuarta Halla sa globaliza�ný trend uberá smerom 

k zániku národných identít a tvorbou ich lokálnych, �i globálnych foriem. Paradoxne však 

 136

Kultúrna politika ako nástroj identifikácie kultúry v 

globalizovanom svete 

Jana Orlická 

 
Abstract 

The paper presented provides with the analysis of cultural policy as the tool of cultural 

development involving current identification of the culture in the globalised world and self-

identification, for example, in the mixture of European Union member states or other units. 

Advanced cultural policy as a binding document with legal status helps to maintain the 

contribution to national culture and often even the originality and directness in the globalised 

world where the original links and the original definitions of culture were broken. The paper 

delivered deals with the issue of cultural policy, its sense or meaning, its set-up and 

contribution to the identification of the national culture.    

 
Keywords: culture, cultural policy, national identity, identity, globalisation 
 
 20. storo�ie prináša vo vz�ahu ku kultúre, ako možnosti osvojova� si schopnosti, 

predstavy a zvyky po�as života, ktoré tvoria odlišnosti medzi �udskými skupinami, radikálnu 

rekonfiguráciu poh�adov a definícií. Nastáva obdobie nových príležitostí identifikácie 

pôvodne národne vymedzených kultúr smerom ku kultúrne heterogénnej spolo�nosti, ktoré 

vytvára živé podhubie pre tzv. transkultúrny obrat a obdobie zrýchlenej globalizácie v danom 

priestore.  

 Všeobecná a zárove� nejednotná charakteristika globalizácie hovorí o celosvetovom, 

dlhodobom procese, ktorý sa dotýka celého spektra spolo�enského života a rovnako oblasti 

kultúrnej, politickej a ekonomickej. Je to fenomén úmyselne pret#hajúci väzby medzi 

�udským spolo�enstvom a teritóriom, teda väzbou medzi  identitou a ur�itou lokalitou. 

Prebieha proces reštrukturalizácie vnútorných väzieb, priestoru a fenomén redefinície kultúry 

ako takej. Kultúra prestáva by� vyjadrením súhrnu vecí, procesov a praktík, �i hodnôt, 

symbolov a predstáv, prostredníctvom ktorých �udia vnímajú svoju identitu v rámci skupiny, 

a ktorá potvrdzuje vnútornú jednotu skupiny, �i spolo�nosti.  

 Proces globalizácie zachytáva do svojej siete každú ú�astnú spolo�nos�, po�núc jej 

národnou kultúrou, národnou identitou, cez právny a politický systém, vzdelávanie, 

ekonomiku až po každodenný život. Pod�a Stuarta Halla sa globaliza�ný trend uberá smerom 

k zániku národných identít a tvorbou ich lokálnych, �i globálnych foriem. Paradoxne však 

 136

Kultúrna politika ako nástroj identifikácie kultúry v 

globalizovanom svete 

Jana Orlická 

 
Abstract 

The paper presented provides with the analysis of cultural policy as the tool of cultural 

development involving current identification of the culture in the globalised world and self-

identification, for example, in the mixture of European Union member states or other units. 

Advanced cultural policy as a binding document with legal status helps to maintain the 

contribution to national culture and often even the originality and directness in the globalised 

world where the original links and the original definitions of culture were broken. The paper 

delivered deals with the issue of cultural policy, its sense or meaning, its set-up and 

contribution to the identification of the national culture.    

 
Keywords: culture, cultural policy, national identity, identity, globalisation 
 
 20. storo�ie prináša vo vz�ahu ku kultúre, ako možnosti osvojova� si schopnosti, 

predstavy a zvyky po�as života, ktoré tvoria odlišnosti medzi �udskými skupinami, radikálnu 

rekonfiguráciu poh�adov a definícií. Nastáva obdobie nových príležitostí identifikácie 

pôvodne národne vymedzených kultúr smerom ku kultúrne heterogénnej spolo�nosti, ktoré 

vytvára živé podhubie pre tzv. transkultúrny obrat a obdobie zrýchlenej globalizácie v danom 

priestore.  

 Všeobecná a zárove� nejednotná charakteristika globalizácie hovorí o celosvetovom, 

dlhodobom procese, ktorý sa dotýka celého spektra spolo�enského života a rovnako oblasti 

kultúrnej, politickej a ekonomickej. Je to fenomén úmyselne pret#hajúci väzby medzi 

�udským spolo�enstvom a teritóriom, teda väzbou medzi  identitou a ur�itou lokalitou. 

Prebieha proces reštrukturalizácie vnútorných väzieb, priestoru a fenomén redefinície kultúry 

ako takej. Kultúra prestáva by� vyjadrením súhrnu vecí, procesov a praktík, �i hodnôt, 

symbolov a predstáv, prostredníctvom ktorých �udia vnímajú svoju identitu v rámci skupiny, 

a ktorá potvrdzuje vnútornú jednotu skupiny, �i spolo�nosti.  

 Proces globalizácie zachytáva do svojej siete každú ú�astnú spolo�nos�, po�núc jej 

národnou kultúrou, národnou identitou, cez právny a politický systém, vzdelávanie, 

ekonomiku až po každodenný život. Pod�a Stuarta Halla sa globaliza�ný trend uberá smerom 

k zániku národných identít a tvorbou ich lokálnych, �i globálnych foriem. Paradoxne však 

 136

Kultúrna politika ako nástroj identifikácie kultúry v 

globalizovanom svete 

Jana Orlická 

 
Abstract 

The paper presented provides with the analysis of cultural policy as the tool of cultural 

development involving current identification of the culture in the globalised world and self-

identification, for example, in the mixture of European Union member states or other units. 

Advanced cultural policy as a binding document with legal status helps to maintain the 

contribution to national culture and often even the originality and directness in the globalised 

world where the original links and the original definitions of culture were broken. The paper 

delivered deals with the issue of cultural policy, its sense or meaning, its set-up and 

contribution to the identification of the national culture.    

 
Keywords: culture, cultural policy, national identity, identity, globalisation 
 
 20. storo�ie prináša vo vz�ahu ku kultúre, ako možnosti osvojova� si schopnosti, 

predstavy a zvyky po�as života, ktoré tvoria odlišnosti medzi �udskými skupinami, radikálnu 

rekonfiguráciu poh�adov a definícií. Nastáva obdobie nových príležitostí identifikácie 

pôvodne národne vymedzených kultúr smerom ku kultúrne heterogénnej spolo�nosti, ktoré 

vytvára živé podhubie pre tzv. transkultúrny obrat a obdobie zrýchlenej globalizácie v danom 

priestore.  

 Všeobecná a zárove� nejednotná charakteristika globalizácie hovorí o celosvetovom, 

dlhodobom procese, ktorý sa dotýka celého spektra spolo�enského života a rovnako oblasti 

kultúrnej, politickej a ekonomickej. Je to fenomén úmyselne pret#hajúci väzby medzi 

�udským spolo�enstvom a teritóriom, teda väzbou medzi  identitou a ur�itou lokalitou. 

Prebieha proces reštrukturalizácie vnútorných väzieb, priestoru a fenomén redefinície kultúry 

ako takej. Kultúra prestáva by� vyjadrením súhrnu vecí, procesov a praktík, �i hodnôt, 

symbolov a predstáv, prostredníctvom ktorých �udia vnímajú svoju identitu v rámci skupiny, 

a ktorá potvrdzuje vnútornú jednotu skupiny, �i spolo�nosti.  

 Proces globalizácie zachytáva do svojej siete každú ú�astnú spolo�nos�, po�núc jej 

národnou kultúrou, národnou identitou, cez právny a politický systém, vzdelávanie, 

ekonomiku až po každodenný život. Pod�a Stuarta Halla sa globaliza�ný trend uberá smerom 

k zániku národných identít a tvorbou ich lokálnych, �i globálnych foriem. Paradoxne však 



 137

Hall upozor�uje na možnos� posilnenia národných, lokálnych a iných špecifických foriem 

identity a znovuobjavenie jednotnej kultúry národa ako reakciu a odpor vo�i globalizmu. 

Zárove� Hall prináša tretiu možnos� a to vznik novej hybridnej kultúry, ktorej predstavitelia, 

jedinci, žijúci rozptýlene po celom svete, absorbujú prvky cudzích kultúr a zárove� cítia silné 

prepojenie s krajinou svojho pôvodu. Tento typ kultúry dnes prerastá naplno koncept starej 

národnej identity1.  

 Pod�a Lipovetskeho je prvotným produktom globalizácie vzájomný stret rôznych 

kultúr, ich miešanie a nutnos� medzikultúrneho dialógu. Patologickým a sekundárnym 

produktom globalizácie je absencia úcty, vzájomnosti a odstupu od ostatných, ktoré sú, �i boli 

vyjadrením svojej odlišnosti. Globalizácia prináša uniformnos� a zárove� popretie dejín 

jedinca, vykoreneného z pôvodného prostredia. Kultúra je predefinovaná až na extrémnu 

formu toho, �o sa mi pá�i, �o mi vyhovuje a slúži. Kultúra, za ktorú jedinec prvotne v!a�il 

svojmu pôvodu, sa teda stáva odrazom vlastnej kúpnej sily a prevláda mylný zákon slobody, 

ktorá sa dá získa� len zrieknutím sa svojho pôvodu a ú�as�ou na ceste novej ekonomickej 

existencie, v!aka ktorej nakoniec splynie jedinec v globálnom dave globálneho sveta2.  

 Európska komisia v Európskom programe pre kultúru v globalizovanom svete definuje 

kultúru v zmysle: „Kultúra leží v srdci �udského rozvoja a civilizácie. Je tým, v �o dúfajú a o 

�om snívajú �udia, pretože stimuluje naše zmysly a ponúka nám nové možnosti poh�adu na 

skuto�nos�. Tým, že stimuluje dialóg a vzbudzuje záujem, a to spôsobom, ktorý spája a nie 

rozde�uje, umož�uje �u!om vytvára� vz�ahy. Na kultúru by sa malo pozera� ako na súbor 

zvláštnych duševných a hmotných znakov, ktoré charakterizujú spolo�nos� a spolo�enskú 

skupinu. Zah#�a literatúru a umenie  rovnako  ako  spôsob života, systémy hodnôt, tradície a 

presved�enie“3.   

 V prípade, že je kultúra skuto�ne vnútorne pevná väzba zvykov, noriem, hodnôt a 

inštitúcií, znamená to, že akáko�vek zmena jednej z jej �astí vyvolá odozvu v inej �asti. 

Zárove� má každá zdravá kultúra, integrovaná rôznymi sociálnymi vzorcami, svetonázormi a 

hodnotami, svoje vlastné k�ú�ové hodnoty, ktoré zjednocujú danú spolo�nos�. Takáto 

národná kultúra vykazuje o�ividné tendencie k súdržnosti. Výraznou prednos�ou kultúry, 

možno v globalizovanom svete handicapom, je dynamickos� a adaptabilita kultúry pod 

vplyvom prostredia, teda inej kultúry, �i pod váhou zmeny vlastných hodnôt. Následkom tejto 

                                                 
1 HALL, S., HELD, D., MCGREW, T. eds., 1992. Modernity and its futures. Oxford: Polity Press.   
2 LIPOVETSKY, G., JUVIN, H., 2012. Globalizovaný západ. Prostor. ISBN 978-80-7260-2. s. 127-200. 
3 Dostupné na http:// www.europa.eu/legislation_summaries. 
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zmeny je nutnos� prija� inováciu a jej pomenovanie, aby ju kultúra mohla vloži�do svojho 

hodnotového systému.  

 Globalizovaná sú�asnos�, pozna�ená hromadnou migráciou, vytvára novo definovanú 

realitu, multikulturalizmus. Táto si vyžaduje inováciu, �i vytvorenie nového politického, 

ekonomického aj demografického programu, ktorý predpokladá, že �udstvo je rozdelené do 

jednotlivých kultúr, svojou špecifickos�ou ohrani�ených od iných4. 

 Multikulturalizmus vytvára umelé kultúrne diferencie, ktoré politický 

multikulturalizmus predkladá prostredníctvom princípu tolerantného spolužitia všetkých 

skupín. Môže sa však sta�, že dôjde k internacionalizácií diferentných charakteristík 

marginalizovanými skupinami, �o vedie k negatívnym dôsledkom a koniec koncov k 

exkluzivite majority5.  

 V tomto zložitom procese je prirodzeným stup�om vývoja vytvorenie politiky 

uznania, ktorá sa dotýka uznania kultúrne definovaných identít v podmienkach liberálnej 

demokracie. Vyžaduje si, aby všetky kultúry zdie�ali rovnaký rešpekt, pretože kultúry majú 

rovnakú hodnotu, avšak pri zachovaní komplexu kultúrnych zvláštností, jedine�ností a 

partikularity. Politika identít robí z kultúrnej podobnosti, ktorá stojí na zmesi príbuzenskej a 

lokálnej príslušnosti, sociálne puto. 

 Aktuálna situácia vz�ahu  kultúry a politiky naberá na váhe. Prináša poh�ad na kultúru 

ako základný stavebný kame� sociálneho života, a preto musí by� akáko�vek politická 

súvislos�, �i politický koncept analyzovaný v ur�itom kultúrnom prostredí. Neplatí však 

zásada kultúrna identita rovná sa politická identita. Faktom ostáva, že kultúra je a bude 
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kultúrnu politiku, ktorá je konceptom založenom na národnom štáte s podporou budovania 

národnej identity6.     

 Kultúrna politika štátu je súhrn aktivít a postupov v spolo�nosti, ktoré pomáhajú 

formova� a uspokojova� kultúrne potreby jej �lenov prostredníctvom optimálneho využívania 

všetkých disponibilných fyzických a duchovných zdrojov spolo�nosti, z ktorých osobitnú 

úlohu hrá kultúrne dedi�stvo a existujúci tvorivý potenciál v danom �ase, pri�om kultúra má 

by� spojená s rozvojom osobnosti, ekonomickým i sociálnym rozvojom spolo�nosti7.  

 Novotného definovanie kultúrnej politiky, potvrdzuje, že každá krajina si prirodzene 

tvorí vlastnú odlišnú koncepciu kultúrnej politiky a súbor priorít a nástrojov na ich 

dosiahnutie. Je neodmyslite�ným faktom, že kultúrna politika je integrálnou sú�as�ou 

globálnej politiky spolo�nosti a stratégie jej rozvoja.  

 Kultúrna politika sa tvorí ako koncept s východiskami dejinného vývoja, 

geografického umiestnenia, kultúrneho myslenia. Práve kultúrne myslenie, prístup, 

spolo�enská a historická funkcia kultúry sú odrazovými bodmi pre výstavbu kultúrnej 

politiky. Je to dôsledok hlavnej úlohy kultúry, ktorá  po�as historického vývoja, vždy plnila 

kompenza�nú funkciu popri absencii sily ekonomickej, �i deficitu politického potenciálu. 

Kultúrna odlišnos� vždy stála na za�iatku formovania vlastnej, špecifickej identity, �o 

potvrdzuje relatívna deliaca �iara medzi vývojom kultúrnych politík a postupom spolo�enskej 

integrácie severozápadnej, západnej a východnej �asti európskeho kontinentu. V 

severozápadnej �asti prebiehal proces spolo�enskej integrácie plynule a paralelne. Východná 

�as� sa po roku 1989 dostala do roviny rýchlych globaliza�ných procesov, vo víre ktorých 

stále pátra po vlastnej identite8. 

 Novootvorená východná Európa reviduje tému politiky identity a vzorcov kultúrnych 

politík vo vz�ahu k následkom doby akými sú fragmentácia spolo�nosti a multikulturalizmus, 

ktoré spolu s novými možnos�ami prinášajú zánik tradícií a väzieb. Do popredia vystupuje 

individualizácia, ale aj diverzifikácia, spolu s nutnos�ou porozumie� kultúrnym rozdielom. 

Nové tisícro�ie prináša termíny kolektívnej identity, pod�a nových pluralistických pravidiel, s 

prízvukom na etnické a regionálne rozdiely. Východná Európa však stále stagnuje v týchto 

tendenciách globaliza�ného procesu. Krajiny východného bloku pod tlakom ekonomických a 

                                                 
6 ANDERSON, B., 2006. Imagined Comunities. Reflections on the origin and Spread of Nationalism. London. 
Verso. ISBN-13:978-1-84467-086-4, s. 15. 
7 NOVOTNÝ, O. Právne a ekonomické nástroje podpory kultúry z verejných zdrojov. [online] Dostupné na 
internete: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_2004/novotny.pdf. 
8 ORLICKÁ, J., 2014.Kultúrna politika v Európe-východiská a perspektívy.DP4b81a35d-325f-4f7f-ac80-
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6 ANDERSON, B., 2006. Imagined Comunities. Reflections on the origin and Spread of Nationalism. London. 
Verso. ISBN-13:978-1-84467-086-4, s. 15. 
7 NOVOTNÝ, O. Právne a ekonomické nástroje podpory kultúry z verejných zdrojov. [online] Dostupné na 
internete: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_2004/novotny.pdf. 
8 ORLICKÁ, J., 2014.Kultúrna politika v Európe-východiská a perspektívy.DP4b81a35d-325f-4f7f-ac80-
26e88bbc499a3. 



 140

sociálnych problémov, h�adajú a nanovo definujú ciele kultúrnych politík, pri�om dominuje 

spolo�ná téma h�adania vlastnej kultúrnej identity9. 

 Kultúrna politika je komplexný model, ktorý sa vytvára v krátkodobom, strednodobom 

a dlhodobom horizonte. Model má fluidnú štruktúru, pretože v strednodobom a dlhodobom 

horizonte predpokladá cyklické vyhodnocovanie. Výsledkom monitoringu je revízia modelu, 

ktorý sa ustavi�ne vyvíja v ur�itom sociálnom kontexte a následná inovácia �asti kultúrnej 

politiky.  

 Je evidentné, že záväzný právny dokument v podobe jasne formulovanej kultúrnej 

politiky, ktorá vychádza z historických súvislostí, je  záväzným a oporným nástrojom v 

období extrémnej migrácie a informa�ného toku. Kultúrna politika sa formuje na základe 

jednotlivých fáz, ktoré zah#�ajú tvorbu priorít, strategických cie�ov, opatrení, ich realizáciu, 

hodnotenie, komplexnú evaluáciu, �i revíziu. Kultúrna politika má svoje veli�iny, medzi ktoré 

zah#�ame ciele, nástroje, monitoring a indikátory. Ciele kultúrnej politiky udávajú európske 

štandardy, multilaterálne a bilaterálne zmluvy, historické a spolo�enské súvislosti. Zárove� 

používa kultúrna politika nástroje spolo�enské, politické, legislatívne, ekonomické, finan�né, 

inštitucionálne a riadiace, metodické, evalua�né a informa�né10.     

 Kultúrna politika sa stáva nástrojom identifikácie spolo�enstva aj prostredníctvom 

definície základných pojmov a nástrojov. Kultúra nie je definovaná uniformným spôsobom a 

kopíruje historický vývoj dotknutej spolo�nosti nielen v oblasti kultúry, ale aj v oblasti 

politiky, ekonomiky. Švédsko napríklad považuje kultúru, za všeobecné blaho, pretože spája 

spolo�nos� a je ústrednou podmienkou k demokracii. Sociálny model kultúrnej politiky 

Švédska kladie dôraz na vše�udovú ú�as� na kultúre11. Národná definícia kultúry vo 

Francúzsku je zakotvená v Ústave Francúzskej republiky a definovaná ako postulát o 

rovnakom prístupe ku kultúre. Zárove� platí, že kultúra je neodmyslite�nou sú�as�ou 

kultúrneho rozvoja, vrátane sociálneho a ekonomického, a je k�ú�ovým faktorom v zaistení 

kvality života12.  

 Diferenciálny poh�ad na kultúru v národných kultúrnych politikách len potvrdzuje, že 

špecificita priestoru jednotlivých identít, pod�a ktorého sa definície a nástroje kultúrnej 

                                                 
9 Tamtiež. 
10 Ministerstvo kultúry SR. 2004. Návrh Stratégie štátnej kultúrnej politiky a ak�ného plánu realizácie úvodnej 
fázy implementácie kultúrnej politiky. [online] Dostupné na internete: 
http://www.culture.gov.sk/pk/LIT_26_08_04/uvod.htm.�
11�Compendium Cultural policies and trends in Europe. Country profile Sweden.[online] Dostupné na internete: 
<http://www.culturalpolicies.net.�
12�Compendium Cultural policies and trends in Europe. Country profile Sweden.[online] Dostupné na internete: 
<http://www.culturalpolicies.net.�
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politiky vyvíjajú, sa výraznou mierou môže podie�a� na celkovom vzh�ade vä�šieho 

spolo�enstva, v našom prípade Európskej únie. Pozitívna stránka globalizácie je totiž 

otvorenie systému pre formovanie identity v transnacionálnom priestore. `udia sa pomaly 

u�ia a osvojujú si kultúrne kódy a vzorce, ktoré doposia� patrili len ur�itej kultúre. Národný 

rámec neobsiahne globaliza�né požiadavky. Z tohto dôvodu samotná Európska únia za�ala 

deklarova� snahu o zadefinovanie kultúrnej politiky spolo�enstva.   

 Kultúrna politika ako taká bola za�lenená medzi politiky Spolo�enstva až �lánkom 

�íslo 128 Zmluvy o Európskej únii, revidovaným najprv zmluvou Amsterdamskou a následne 

zmluvou Európskeho spolo�enstva z Nice, zo d�a 26.2.2001, Hlavou XII �lánkom 151, ktorý 

hovorí: 

� Spolo�enstvo prispieva k rozkvetu kultúr �lenských štátov a pritom rešpektuje ich 

národnú a regionálnu rôznorodos� a zárove� zdôraz�uje spolo�né kultúrne dedi�stvo.  

� �innos� Spolo�enstva je zameraná na povzbudzovanie spolupráce medzi �lenskými 

štátmi a v prípade potreby na podporu a dop��anie ich �inností v oblastiach: 

zlepšovanie znalostí a šírenie kultúry a dejín európskych národov; zachovanie 

a ochrana kultúrneho dedi�stva európskeho významu; nekomer�né kultúrne výmeny; 

umelecká a literárna tvorba, vrátane tvorby v audiovizuálnej oblasti. 

� Spolo�enstvo a �lenské štáty podporujú spoluprácu v oblasti kultúry s tretími 

krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy. 

� Spolo�enstvo vo svojej �innosti pod�a ostatných ustanovení tejto zmluvy prihliada ku 

kultúrnym h�adiskám, najmä s cie�om uznáva� a podporova� rôznorodos� svojich 

kultúr13.  

Základným kame�om pre kultúrnu politiku Európskej únie a jej administráciu sú nasledovné 

dokumenty: 

� Lisbon Strategy – Lisabonská stratégia z roku 2000.  

� UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions – Zmluva UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych 

prejavov z roku 2005. 

� The Economy of Culture in Europe – Ekonomika kultúry v Európe z roku 2006 

� Financing the Arts and Culture in the European Union – Financovanie umenia 

a kultúry v Európskej únii z roku 2006. 
                                                 
13 MINISTERSTVO KULTURY �ESKÉ REPUBLIKY., 2009. Státní kulturní politika �R 2009-2014. Praha. 
ISBN 978-80-86310-83-1. 
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politiky vyvíjajú, sa výraznou mierou môže podie�a� na celkovom vzh�ade vä�šieho 

spolo�enstva, v našom prípade Európskej únie. Pozitívna stránka globalizácie je totiž 

otvorenie systému pre formovanie identity v transnacionálnom priestore. `udia sa pomaly 

u�ia a osvojujú si kultúrne kódy a vzorce, ktoré doposia� patrili len ur�itej kultúre. Národný 

rámec neobsiahne globaliza�né požiadavky. Z tohto dôvodu samotná Európska únia za�ala 

deklarova� snahu o zadefinovanie kultúrnej politiky spolo�enstva.   

 Kultúrna politika ako taká bola za�lenená medzi politiky Spolo�enstva až �lánkom 

�íslo 128 Zmluvy o Európskej únii, revidovaným najprv zmluvou Amsterdamskou a následne 

zmluvou Európskeho spolo�enstva z Nice, zo d�a 26.2.2001, Hlavou XII �lánkom 151, ktorý 

hovorí: 

� Spolo�enstvo prispieva k rozkvetu kultúr �lenských štátov a pritom rešpektuje ich 

národnú a regionálnu rôznorodos� a zárove� zdôraz�uje spolo�né kultúrne dedi�stvo.  

� �innos� Spolo�enstva je zameraná na povzbudzovanie spolupráce medzi �lenskými 

štátmi a v prípade potreby na podporu a dop��anie ich �inností v oblastiach: 

zlepšovanie znalostí a šírenie kultúry a dejín európskych národov; zachovanie 

a ochrana kultúrneho dedi�stva európskeho významu; nekomer�né kultúrne výmeny; 

umelecká a literárna tvorba, vrátane tvorby v audiovizuálnej oblasti. 

� Spolo�enstvo a �lenské štáty podporujú spoluprácu v oblasti kultúry s tretími 

krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy. 

� Spolo�enstvo vo svojej �innosti pod�a ostatných ustanovení tejto zmluvy prihliada ku 

kultúrnym h�adiskám, najmä s cie�om uznáva� a podporova� rôznorodos� svojich 

kultúr13.  

Základným kame�om pre kultúrnu politiku Európskej únie a jej administráciu sú nasledovné 

dokumenty: 

� Lisbon Strategy – Lisabonská stratégia z roku 2000.  

� UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions – Zmluva UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych 

prejavov z roku 2005. 

� The Economy of Culture in Europe – Ekonomika kultúry v Európe z roku 2006 

� Financing the Arts and Culture in the European Union – Financovanie umenia 

a kultúry v Európskej únii z roku 2006. 
                                                 
13 MINISTERSTVO KULTURY �ESKÉ REPUBLIKY., 2009. Státní kulturní politika �R 2009-2014. Praha. 
ISBN 978-80-86310-83-1. 
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� Communication on a European Agenda for Culture in a Globalizing World – Európska 

Agenda pre kultúru v globalizovanom svete z roku 2007. 

� Vstupná analýza sú�asných väzieb trhu práce so sektorom kultúra a definovanie 

východiskových predpokladov pre strategické plánovanie zamestnanosti v tomto 

sektore – štúdia IU-DÚ z roku 2007. 

� European commission green paper on culture and creative industries – Zelená kniha 

uvo�nenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu z roku 2010.  

Lisabonská stratégia núti Európsku úniu prioritne ís� cestou rozvoja kultúry 

a kultúrnej identity. Pod�a odporú�aní Európskej komisie má by�  kultúrna politika, v tomto 

zmysle �itate�ná v nasledujúcich  prioritách: podpora kultúrnej rozmanitosti 

a medzikultúrneho dialógu; podpora kultúry ako dôležitej sú�asti medzinárodných vz�ahov; 

podpora kultúry ako motora kreatívneho priemyslu14. 

 "a�ším z dôležitých dokumentov je Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti 

kultúrnych prejavov, Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions, podpísaný v Paríži 20.10.2005.  Tento dokument organizácie UNESCO,  United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, definuje v �lánku 1 nasledovné 

ciele: 

� chráni� a podporova� rozmanitos� kultúrnych prejavov; 

� utvori� podmienky, aby kultúry mohli prosperova� a slobodne na seba vzájomne 

pôsobi� a obohacova� sa; 

� podporova� dialóg medzi kultúrami, aby sa zabezpe�ili intenzívnejšie a vyrovnanejšie 

kultúrne výmeny vo svete v prospech vzájomného rešpektovania kultúr a kultúry 

mieru; 

� stimulova� medzikultúrnos� a rozvíjanie kultúrnej interakcie v duchu budovania 

mostov medzi národmi; 

� podporova� rešpektovanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a uvedomovanie si ich 

hodnoty na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; 

� opätovne potvrdi� dôležitos� prepojenia medzi kultúrou a rozvojom pre všetky 

krajiny, a to najmä rozvojové, a podporova� �innosti na vnútroštátnej a medzinárodnej 

úrovni tak, aby sa uznala skuto�ná hodnota tohto prepojenia; 

                                                 
14 MINISTERSTVO KULTÚRY SR., 2003. Národná správa o kultúrnej politike SR. ISBN 978-80-86310-83-1.  
�
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� uzna� osobitný charakter kultúrnych aktivít, tovarov a služieb ako nosite�ov identít, 

hodnôt a významov; 

� opätovne potvrdi� zvrchované právo štátov zachova�, prija� a implementova� také 

politiky a opatrenia, ktoré považujú za vhodné na ochranu a podporu rozmanitosti 

kultúrnych prejavov na svojom území; 

� posilni� medzinárodnú spoluprácu a solidaritu v partnerskom duchu, a to 

predovšetkým s cie�om zlepši� spôsobilos� a možnosti rozvojových krajín chráni� a 

podporova� rozmanitos� kultúrnych prejavov15. 

 Kultúrna politika európskeho spolo�enstva paradoxne, napriek pomerne slušnej vízii 

systému a priorít, nemôže by� stabilnou právnou formou tak, ako nimi sú dokumenty 

národných kultúrnych politík. Je to termín, ktorý sa používa pre podporné nástroje, akými sú 

projekty a programy Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Rady Európy a !a�ších 

Európskych inštitúcií, ktoré takýmito formami podporujú rozvoj kultúrnej politiky na 

národnej úrovni v rámci spolo�ných európskych tém.  

Spolo�né témy európskych dokumentov vo vz�ahu ku kultúrnej politike sú:  

� prispie� k rozkvetu kultúr �lenských štátov, pri rešpektovaní ich národných 

a regionálnych rozmanitostí  s akcentom na spolo�né kultúrne dedi�stvo, 

� zlepšova� a podporova� znalos� kultúr a dejín európskych národov a kultúrna 

spolupráca s ne�lenskými krajinami Únie, 

� zachova� a chráni� kultúrne dedi�stvo európskeho významu, 

� podporova� dialóg medzi kultúrami, 

� podporova� kultúrnu výmenu, najmä nekomer�nej povahy, 

� podpori� mobilitu umelcov a odborníkov v oblasti kultúry. 

Z dokumentov teda vyplýva, že kultúrna politika a tiež medzirezortné oblasti sa môžu javi� 

len ako podporné mechanizmy.  

 Naopak témy kultúrnej politiky EÚ, ako spolo�enstva, sa rôznym spôsobom prenášajú 

do roviny národných kultúrnych politík. Jednoducho povedané, v rámci globalizovaného 

kultúrneho priestoru  tak dochádza k prienikom cie�ov národných kultúrnych politík do 

„európskej kultúrnej politiky“ a po náraze jednotlivých národných potrieb, ich komparácii, 

odborných výstupoch, legislatívnych procesoch a následnom usporiadaní do priorít, sú tieto 

distribuované a implementované do národných kultúrnych politík. Tento systém môžeme s 

                                                 
15 Dokument Európske kultúrne projekty.[online] Dostupné na internete: 
http//:www.nocka.sk/prieskumy/projekty. 
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� uzna� osobitný charakter kultúrnych aktivít, tovarov a služieb ako nosite�ov identít, 

hodnôt a významov; 

� opätovne potvrdi� zvrchované právo štátov zachova�, prija� a implementova� také 

politiky a opatrenia, ktoré považujú za vhodné na ochranu a podporu rozmanitosti 

kultúrnych prejavov na svojom území; 

� posilni� medzinárodnú spoluprácu a solidaritu v partnerskom duchu, a to 

predovšetkým s cie�om zlepši� spôsobilos� a možnosti rozvojových krajín chráni� a 

podporova� rozmanitos� kultúrnych prejavov15. 

 Kultúrna politika európskeho spolo�enstva paradoxne, napriek pomerne slušnej vízii 

systému a priorít, nemôže by� stabilnou právnou formou tak, ako nimi sú dokumenty 

národných kultúrnych politík. Je to termín, ktorý sa používa pre podporné nástroje, akými sú 

projekty a programy Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Rady Európy a !a�ších 

Európskych inštitúcií, ktoré takýmito formami podporujú rozvoj kultúrnej politiky na 

národnej úrovni v rámci spolo�ných európskych tém.  

Spolo�né témy európskych dokumentov vo vz�ahu ku kultúrnej politike sú:  

� prispie� k rozkvetu kultúr �lenských štátov, pri rešpektovaní ich národných 

a regionálnych rozmanitostí  s akcentom na spolo�né kultúrne dedi�stvo, 

� zlepšova� a podporova� znalos� kultúr a dejín európskych národov a kultúrna 

spolupráca s ne�lenskými krajinami Únie, 

� zachova� a chráni� kultúrne dedi�stvo európskeho významu, 

� podporova� dialóg medzi kultúrami, 

� podporova� kultúrnu výmenu, najmä nekomer�nej povahy, 

� podpori� mobilitu umelcov a odborníkov v oblasti kultúry. 

Z dokumentov teda vyplýva, že kultúrna politika a tiež medzirezortné oblasti sa môžu javi� 

len ako podporné mechanizmy.  

 Naopak témy kultúrnej politiky EÚ, ako spolo�enstva, sa rôznym spôsobom prenášajú 

do roviny národných kultúrnych politík. Jednoducho povedané, v rámci globalizovaného 

kultúrneho priestoru  tak dochádza k prienikom cie�ov národných kultúrnych politík do 

„európskej kultúrnej politiky“ a po náraze jednotlivých národných potrieb, ich komparácii, 

odborných výstupoch, legislatívnych procesoch a následnom usporiadaní do priorít, sú tieto 

distribuované a implementované do národných kultúrnych politík. Tento systém môžeme s 
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k�udným svedomím ozna�i� za dynamický a adaptabilný, odrážajúci aktuálny stav 

multikultúrneho priestoru a jeho potreby v rámci jednotlivých kultúr. Takto reaguje aj kultúra 

samotná.  

 Zaujímavým exkurzom sú priority národných kultúrnych politík 27 štátov Európskej 

únie, ktoré odrážajú celé spektrum priorít od aktuálneho stavu národnej kultúrnej politiky a 

potrieby vlastnej kutúry, cez priority, ktoré sú už aktuálne nastolenými problémami 

multikultúrneho priestoru a európskej kultúrnej politiky. Medzi prioritami ako kreativita a 

inovácia, kultúrny pluralizmus, digitalizácia, decentralizácia, podpora umelcov, umelecká 

kvalita, kreatívny priemysel, sa u vyspelých kultúr ako Rakúsko, Belgicko, Nemecko, 

Luxembursko, Ve�ká Británia, ale aj Ma!arsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Slovinsko, �i �eská 

republika objavuje ako jedna zo základných priorít zachovanie národnej identity, podporenej 

navyše extrémnym záujmom o obnovu a ochranu kultúrneho dedi�stva16. Aký model 

kultúrnej politiky si daná kultúra zvolí, závisí od objemu kultúrneho dedi�stva. Modely ako 

vládne programy sa líšia v miere zachovania národného dedi�stva proti  novým postupom. 

Štáty s vedomím silnej vlastnej kultúrnej identity sa priklá�ajú na stranu zachovania 

kultúrneho dedi�stva. Štáty bez dlhej závislosti na kultúrnej histórii podporujú viac kultúrny 

rozvoj17.   

 Slovenská republika dosia� nemá zákonom schválený dokument Kultúrnej politiky. 

Ako prízvukuje Svoráková, v roku 1989 sa v bývalom �eskoslovensku uskuto�nil revolu�ný 

prevrat bez akéhoko�vek násilia, �o len potvrdzuje hlbokú tradíciu a kultúru kres�anského 

Slovenska18. Tento spo�ahlivý základ kultúry ako takej zmier�uje náš handicap h�adate�a 

identity v postkomunistickom priestore. V krátkom �ase Slovenská republika dokázala prejs� 

komplikovanou etapou decentralizácie a nastúpi� cestu implementácie cie�ov kultúrnej 

politiky Európskej únie. V sú�asnosti sa pohybuje tvorby kultúrnej politiky a kultúrnej 

identifikácie Slovenska v rovine zákonom schváleného dokumentu Stratégia rozvoja kultúry 

Slovenskej republiky na roky 2014-2020. Tento, zatia� predstupný strategický dokument 

Kultúrnej politiky Slovenska sa pomaly snaží vyrovna� sa s vlastným umiestnením na mape 

európskych kultúr a zárove� ukladá do pozornosti priority, ktoré sú sú�as�ou slovenského 

kultúrneho vývoja. Jednou zo siedmych stratégií je aj zachovanie a sprístupnenie kultúrneho 
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dedi�stva. Hoci sa s pojmom identifikácia slovenskej kultúry a národná identita v dokumente 

nestretávame, medzi prioritami stratégie je kultúra ako spolutvorca obrazu krajiny v zahrani�í.  

 Politický model kolektívnej identity, ktorý je daný ur�itými hranicami, opodstat�uje 

vznik národa s kultúrnou identitou. Spolo�ná identita a spolupatri�nos� sú predpokladom pre 

vznik národnej kultúry. Kultúrna identita je podstatou konštrukcie národného štátu s jeho 

politickou štruktúrou. Aj kolektívna identita multikultúrnej Európy je kultúrnou identitou a tá 

sa stáva sú�as�ou výstavby politickej identity.  Motívy pre vznik európskej kultúrnej politiky 

sú ve�mi podobné ako pre národné kultúrne politiky, aj ke! spôsob tvorby národnej formy nie 

je možné aplikova� na európskej úrovni. Koncepcia kolektívnej identity sa nedá postavi� na 

type koncepcie jednej kultúry. Koncept Európskej kolektívnej identity vzniká paralelne s 

národnou identitou19. Takýto postup regulácie globaliza�ných procesov nie je 

kontraprodukciou proti národným kultúrnym politikám, naopak podporuje bohatú kultúrnu 

rozmanitos� a tým podporuje citlivý inštitút európskej demokracie. Každá národná kultúra si 

v rámci svojho subjektívneho vývoja nájde priority, ktorými sa stane originálnou a jedine�nou 

a zárove� vyprovokuje diskusiu k regulácii prípadných stretov, plynúcich z rôznorodosti 

kultúr. Pravdou však ostáva, že v sú�asnosm globalizovanom svete  je národná identita 

podporená národnou kultúrou, silou, ktorá udržuje národný štát v celistvosti a udržuje a zdie�a 
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Vz�ahy spolupôsobenia a ú�innos� krízového riadenia 

Grzegorz Pietrek 
 

Abstract 

Procedures for the operationof governmentbodiesand local authoritiesduring emergenciesarea 

kind ofdecision-makingcycle. The resultof this processshould be tomake the decisionto 

developintentionto developa crisis management planand tasks forimplementingentitiesat the 
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Podstata systému krízového riadeniav Po�sku  

  

Zákon o krízovom riadení, v �lánku 2 stanovuje definíciu krízového riadenia, �o je 

�innos� orgánov verejnej správy, ktorá je sú�as�ou národných bezpe�nostných cie�ov, aby 

zabráni� krízam, pripravi� sa ako prevzia� kontrolu nad nimi prostredníctvom plánovaných 

aktivít, reagova� v prípade krízových situácií, odstrá�ova� ich ú�inky a obnovi� zdroje 

kritickej infraštruktúry1. Táto definícia neúplne odráža, pod�a môjho názoru, podstatu 

problému. Stojí za to prija� nasledujúcu definíciu: krízové riadenie je riadenie organizácie 

(systému) pod tlakom, realizované pre riešenie napätej situácie, ktorého úlohou je pripravi� sa 

a vykonáva� �innosti zamerané na prevenciu, boj a reagovanie v prípade nestability v 

organizácii (systém) ako aj obnovenie jeho normálne fungovania2. Je dôležité ma� na pamäti, 

že krízové riadenie nie je obmedzený len na reagovanie na existujúcu situáciu, ale aj na 

konštruktívnej a logickej �innosti za ú�elom potenciálneho výskytu krízovej situácie. a 

predovšetkým - interakcie medzi štruktúrami verejnej správy, ozbrojených síl, orgánami na 

úrovni okresov a obcí a vedúcimi pracovísk.Pochopenie konceptu krízového riadenia v oblasti 

bezpe�nosti by malo u�ah�i� vzájomné porovnávanie základných charakteristík. Krízové 

riadenie je preto:  

– Neoddelite�nou sú�as�ou riadenia organizácie (systému) vo všeobecnosti; 

                                                 
1Zákon z d�a 26 apríla 2007 roku o krízovom riadení, Z. z. z 2007 r. �. 89, pol. 590, �l. 2 
2 E. NOWAK, W. KITLER. Zarz	dzanie kryzysowe w sytuacji kl�ski �ywio�owej, Zeszyt problemowy 
1(45)/2006, TWO Warszawa 2006, s. 36.  
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– Oblas� riadenia bezpe�nosti všeobecne, vrátane národnej bezpe�nosti; 

– riadenie organizácie pod tlakom, v situácii rizika; 

– riešenie napätych situácií 

– opatrenia na zníženie napätia a predchádzanie konfliktom alebo �ažkej nekonfliktovej 

situácie; 

– prevencia eskalácie nepríjemných javov; 

– �innos� záložená na obnovení normálneho stavu alebo jeho udržiavaní napriek 

príznakov krízy; 

– cie�ová �innos� v priebehu krízového riadenia odmieta okrajové a neisté problémy a 

odovzdaním ich k inštitúciam, ktoré sa nepodie�ajú na núdzové situácie. 

Podstatou krízového riadenia je plánovanie, organizovanie a vedenie krízových 

operácií (vrátane riadenia zachranárskych opatrení, �udí, a organizácií), ktorých cie�om je 

prevencia alebo minimalizácia dopadov rôznych mimoriadnych udalostí3. 

Pri definiovaní krízového riadenia, patrí od za�iatku formulova� podmienky, ktoré 

musí splni� systém, koncipované všeobecne, a to: 

– musí tvori� istý celok a da� sa presne izolova� od okolitého prostredia, ma� dobre 

ur�ené hranice, 

– rozdeli� sa do nieko�kých pevných zložiek (ktoré môžu by� tiež zložité objekty), s 

možnos�ou ur�enia ich polohy v systéme, musí existova� možnos� ur�i� jeho vnútornú 

štruktúru. 

– musí existova� možnos� stanovi� pravidlá, ktoré popisujú fungovanie rôznych prvkov 

posudzovanej sú�asti reality, a predovšetkým vzájomných súvislostí medzi nimi4. 

Prvá z vyššie uvedených podmienok je splnená takmer automaticky, pretože každá 

organizácia je celá a je možné definova� jej hranice. "alšou podmienkou je vnútorná 

štruktúra organizácie, ktorá môže by� presne stanovená. Tre�ou podmienkou je jedným z 

ur�ujúcich faktorov efektívnosti riadenia - ur�uje pravidlá fungovania organizácie. 

Na základe podmienok, ktoré musí systém sp��a�, aby mohol by� nazývaný systém a 

sp��ajúc požiadavky definícií riadenia, môžeme poveda�, že systém riadenia je usporiadaný 

systém, ktorý možno vy�leni�: 

a) riadiacich orgánov; 

b) informa�ných odkazov potrebných na vykonávanie procesu riadenia; 
                                                 
3W. LIDWA, W. KRZESZOWSKI, W. WI£CEK. Zarz	dzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa, 2010, s. 31. 
4P. SIENKIEWICZ. Teoria efektywno�ci systemów kierowania, t. I: Wst�p do systematologii, rozprawa 
habilitacyjna, Warszawa, 1979, s. 82. 
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3W. LIDWA, W. KRZESZOWSKI, W. WI£CEK. Zarz	dzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa, 2010, s. 31. 
4P. SIENKIEWICZ. Teoria efektywno�ci systemów kierowania, t. I: Wst�p do systematologii, rozprawa 
habilitacyjna, Warszawa, 1979, s. 82. 
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c) metód a opatrení, ktoré upravujú fungovanie organizácie v súlade s cie�mi 

 Vyskytujúce sa vo výraze "systém krízového riadenia" prídavné meno „krízový" 

ur�uje druh podmienok, za ktorých radiaci orgán si musí uvedomi� svoje radiace funkcie5. 

Možno teda urobi� záver, že systém krízového riadenia je neoddelite�nou sú�as�ou systému 

riadenia organizácie a používa sa na prípravu a zabezpe�enie jeho riadneho fungovania pri 

krízových situáciach. Je vnútorne koordinovaný a vytvára celý dynamický systém troch 

základných subsystémov - subsystém riadenia, alebo riadiaci aparát; subsystém 

informa�nýchodkazov v rámci organizácie; subsystém metód a �inností, �iže pravidlá 

fungovania organizácie - vykonávajúcich spolo�ne jeden základný cie�: zníži� stupe� vplyvu 

faktorov krízovej situácie na fungovanie organizácie, a ak k nim dôjde minimalizova� ich 

vplyv a následky. Riadiaci orgán v rámci krízového riadenia, je riadne usporiadaný pod�a 

plnených úloh troch prvkov, z ktorých jeden plní úlohu rozhodovacieho �lenu, druhý - 

informa�ného �lenu, tretí analyticko-koncep�ného. 

Rozhodovací prvok riadiaceho orgánu je subjekt zodpovedný za rozhodnutia, ktorý 

ovplyv�uje celý organiza�ný systém, ktorý je mu podradený (a systém fungovania). 

Základom jeho �innosti je poverenie mocou pod�a zákona, alebo titulu ovplyv�ova� správanie 

ostatných subjektov v tejto oblasti. Je potrebné rozlišova� medzi riadiacim orgánom a 

orgánom moci, takým spôsobom, že orgán moci je �lánok rozhodovacieho orgánu, ktorý 

pôsobí ved�a informa�ného �lánku a analyticko - koncep�ného �lánku6. Informa�ný �lánok 

riadiaceho orgánu, z h�adiska potrieb krízového riadenia má splni� tri typy úloh: 

� pomoc pri rozhodovaní - funkcia mienkotvorno- poradenská; 

� zais�ova� komunikáciu medzi jednotlivými �lánkami riadiaceho aparátu; 

� uspokojova� potreby životného prostredia a podriadeného výkonného 

subsystému. 

Zamestnanecký �lánok musí sp��a� nasledujúce role: 

� analyzova� a vyhodnocova� informácie; 

� pripravova� varianty rôznych rozhodnutí a návrhy najlepších spôsobov riešenia 

konkrétnych problémov; 

� u�ah�i� a implementáciu riadiacich rozhodnutí. 

Obsah krízového riadenia je plánovanie, organizovaniea vykonávanie krízových 

operácií, ktorých cie�om je prevencia alebo minimalizácia dopadov rôznych negatívnych 
                                                 
5System reagowania kryzysowego, [red.] GRYZ, J, KITLER, W. Wydawnictwo A. Marsza$ek, Toru* 2007,. s. 
36. 
6L. KRZY>ANOWSKI. Podstawy nauki o zarz	dzaniu, Pa*stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994, 
s. 194 -195, 225 – 228. 
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udalostí hromadnej povahy. Vedenie �innosti krízového riadenia je potrebné chápa� ako 

riadenie záchranárskych a preven�ných �inností, �udí a organizácií. Operácie reakcie v 

krízových situáciách sú zamerané predovšetkým na ochranu osôb, majetku, životného 

prostredia a kritickej infraštruktúry. Pod�a definicie, uvedenej v zákone o krízovom riadení, 

pojem krízové riadenie je �innos� orgánov verejnej správy, ktorá je sú�as�ou národných 

bezpe�nostných cie�ov, aby zabráni� krízam, pripravi� sa ako prevzia� kontrolu nad nimi 

prostredníctvom plánovaných aktivít, reagova� v prípade krízových situácií, odstrá�ova� ich 

ú�inky a obnovi� zdroje kritickej infraštruktúry7. Krízová situácia, situácia, ktorá je 

následkom ohrozenia, vedie v dôsledku v dôsledku prasknutia alebo významného narušenia 

sociálnych väzieb, zatia� �o vážna porucha vo fungovaní verejných inštitúcií, ale do tej miery, 

že použité nevyhnutné opatrenia na zaistenie alebo obnovenie bezpe�nosti neopráv�ujú k 

zavedeniu niektorého zo stavov núdze, uvedeného v �lánku 228 bod 1 Ústavy Po�skej 

republiky8. 

Teoretické aspekt ú�inného spolupôsobenia 

  

V literatúre existuje nieko�ko definícií spolupôsobenia. Pod�a slovníka po�ského 

jazyka, spolupôsobi�, znamená pracova�, kona� spolu s niekým, pomáha� niekomu v �innosti. 

Ovplyv�ova� nie�o, �o prispieva k nie�omu spolu s !alšími faktormi. Fungova� spolu s 

ostatnými 9. Je tiež nutné venova� pozornos� tomu, že spolupôsobenie je jedným z k�ú�ových 

prvkov riadenia (v tomto prípade, krízového riadenia).Pod�a J. Zieleniewského, 

spolupôsobenie, v skuto�nosti ni� iné, ako opatrenia na dosiahnutie cie�ov zhodných alebo 

kompatibilných. V prípade organizácií alebo inštitúcií, spolupôsobenie zah#�a prispôsobenie 

�astí k sebe, aby celok fungoval �o najlepšie10.  

 Odlišným spôsobom bolo spolupôôsobenie definovaná v Encyklopédii organizácie a 

riadenia, kde je bola chápaná ako typy a druhy vz�ahov (spätných väzieb), vyskytujúcich sa 

medzi jednotlivcami alebo sociálnymi skupinami, snažiacimi sú�asne dosiahnu� spolo�ný 

ú�el alebo vzájomne bráni� si dosiahnutie divergentných cie�ov11. T. Pszczo$owski však, 

tvrdí, že oba subjekty pôsobia spolo�ne, ak aspo� jedna z nich pomáha alebo prekáža 

                                                 
7Zákon z d�a 26 apríla 2007 roku o krízovom riadení, op. cit., �l. 3. bod 1.�
8Tamže., �l. 2. 
9M. SZYMCZAK. S�ownik j�zyka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1992, s. 768. 
10J. ZIELENIEWSKI. Organizacja zespo�ów ludzkich, Pa*stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 
118. 
11Encyklopedia organizacji i zarz	dzania, Wyd. PWE Warszawa 1981, s. 590. 
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Ovplyv�ova� nie�o, �o prispieva k nie�omu spolu s !alšími faktormi. Fungova� spolu s 

ostatnými 9. Je tiež nutné venova� pozornos� tomu, že spolupôsobenie je jedným z k�ú�ových 

prvkov riadenia (v tomto prípade, krízového riadenia).Pod�a J. Zieleniewského, 

spolupôsobenie, v skuto�nosti ni� iné, ako opatrenia na dosiahnutie cie�ov zhodných alebo 

kompatibilných. V prípade organizácií alebo inštitúcií, spolupôsobenie zah#�a prispôsobenie 
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medzi jednotlivcami alebo sociálnymi skupinami, snažiacimi sú�asne dosiahnu� spolo�ný 

ú�el alebo vzájomne bráni� si dosiahnutie divergentných cie�ov11. T. Pszczo$owski však, 

tvrdí, že oba subjekty pôsobia spolo�ne, ak aspo� jedna z nich pomáha alebo prekáža 

                                                 
7Zákon z d�a 26 apríla 2007 roku o krízovom riadení, op. cit., �l. 3. bod 1.�
8Tamže., �l. 2. 
9M. SZYMCZAK. S�ownik j�zyka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1992, s. 768. 
10J. ZIELENIEWSKI. Organizacja zespo�ów ludzkich, Pa*stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 
118. 
11Encyklopedia organizacji i zarz	dzania, Wyd. PWE Warszawa 1981, s. 590. 
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druhému 12. Avšak, pod�a lexikónu znalosti vojenského umenia, spolupôsobenie je princíp 

umenia vojny, ktorý spo�ívavz dohodnutom stredení úsilia a aktivít rôznych druhov vojsk a 

ozbrojených síl pre úlohy, �as, miesto (priestor) a ich takticko - operatívnych kapacít v rámci 

všeobecného zámeru dosiahnu� cie� operácie13. T. Kotarbi*ski zistil, že spolupôsobenie je 

vhodné, ke! cie� je spolo�ný, a to vtedy, ak to �o bolo cie�om pre jedného, musí by� cie�om 

pre druhého14. Pôsobenie ú�inne, pod�a J. Zieleniewského, je potrebné chápa� ako �innos� 

alebo spôsoby pôsobenia, ktoré do istej miery vedú k požadovanému výsledku ako cie�15. V 

tomto prípade sú ú�inné opatrenia tie, ktoré splnia okrem iného tieto kritériá: 

� opatrenia sa prijímajú v�as; 

� opatrenia sa prijímajú v správnom množstve; 

� opatrenia majú správnu kvalitu - musia prinies� o�akávané výsledky; 

� opatrenia musia by� prijaté na správnom mieste. 

 Prostredníctvom ú�inku synergie, v súlade s T. Pszczo$owskim sa rozumie takéto 

zoskupenie dvoch alebo viacerých prvkov, aby ich dopad dal vä�ší ú�inok než sú�et 

štandardných ú�inkov každého prvku zvláš�. Takže si môžeme uvedomi�, že ú�inok synergie 

spo�íva v tom , že interagujúce prvky dajú �istý výsledok v ur�itom oh�ade vyššia, než je 

prostý sú�et vplyvov každého výsledku zvláš�16. 

V hovorovom zmysle naj�astejšie je spolupôsobenie chápané ako nutnos� pre 

integráciu akcií viacerých zú�astnených strán, ktoré ho stotož�uje so skupinou súvisiacich 

pojmov, ako je napríklad spolupráca. Je potrebné poznamena�, že spolupôsobenie nie je 

totožné so spoluprácou, ktorá všeobecne môže by� opísaná ako �innos� pre spolo�né dobro, 

ktorá pomáha pri plnení úloh na rôznych úrovniach organizácie. Slovo "spolupráca" sa zdá 

znamena� záväzok, v tomto prípade príslušných orgánov, aby tesnejšie spolo�né pôsobi� v 

rozsahu stanoveným právnou normou. Spolupracova� môžu v skuto�nosti orgány usporiadané 

hierarchicky do seba, ktoré podliehajú spolo�nému vedeniu, nesebesta�né.  

 V svete okolo nás nie je žiadny spôsob, ako ur�i� jednotlivé osoby alebo ich 

skupiny, ktoré by boli plne sebesta�né a mohli fungova� nezávisle a na uspokojenie 

                                                 
12T. PSZCZO=OWSKI. Ma�a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zak$ad Narodowy im. 
Ossoli*skich, Warszawa 1978, s. 273. 
13Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. MON, Warszawa 1979, s. 32. 
14T. KOTARBI\SKI. Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Zak$ad Narodowy im. Ossoli*skich, Wroc$aw  
– Warszawa 1975, s. 107. 
15J. ZIELENIEWSKi. op. cit. s. 242.�
16L. KRZY>ANOWSKI. Podstawy nauki o zarz	dzaniu, op. cit., s. 135. 
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základných potrieb, bez toho aby sa odkazova� na interakciu s ostatnými17. Na rozdiel od 

spolupráce, je spolupôsobenie založené na dobrovo�nom konaní. Takže ak nejaké subjekty 

spolupracujú so sebou, je to iste prvkom spolupôsobenia18. Spolupôsobi� môžu subjekty, 

ktoré sú vzájomne rovnocenné (�o sa týka napr. kompetencie, úloh at!), samostatné a na sebe 

nezávislé.   

 O interakcii možno hovori� len po predchádzajúcom odkazaní na teoretikov tejto 

problematiky, najmä zástupcov vedy, ktorá sa zaoberá praxeológiou. Je dobré  

v tom mieste zdôrazni�, �o je predmetom spolupôsobenia. T. Pszczo$owski totiž uvádza, že 

teória organizácie sú považované vz�ahy a väzby medzi jednotlivcami, ale aj medzi 

organiza�nými zložkami19. 

 Podstatou spolupráce je fakt, že to nastane, ke! budú zvýraznené obmedzenia, ktoré 

tvoria bariéru pri plnení úloh, ktoré nemôžu by� prekonané obmedzenia �innos�ou jednotlivca 

a ak je uvedomená potreba spolo�ne pôsobi� s ostatnými, prekonáva� prekážky a dosiahnu� 

zamýš�aný ú�el20. Inými slovami, základom spolupráce je potreba spolo�ného pôsobenia pre 

ú�el. Z toho vyplýva, že ú�el spája a to spojenie spolo�ných �inností je základná vlastnos� 

spolupôsobenia. Vzh�adom k ú�elu, spolupôsobenie má dve formy, ktoré sa v praxeológii 

nazývajú pozitívna kopperácia a negatívna kooperácia21.  

Podobná vyhlásenia uvádza T. Kotarbinski, vyhlasujúc, že z h�adiska 

praxeológiemôžeme rozlíši� pozitívnu kooperáciu, teda spolupôsobenie a opa�nú k tomu 

negatívnu kooperáciu, �iže boj. O spolupôsobení môžeme hovori� iba v prípade, že cie� je 

spolo�ný pre každý zo spolupracujúcich subjektov 22. Pre tieto úvahy je opodstatnené zamera� 

sa na spolupôsobenie v rámci negatívnej kooperáie, aj ke! je dôležité bra� do úvahy 

spolupôsobenie ako pozitívnu spoluprácu, ktorej nevyhnutnou podmienkou sú všetky 

organizované tímové aktivity, zamerané na dosiahnutie spolo�ného cie�a. Pod�a J. 

Zieleniewského, spolupráca nie je v skuto�nosti ni� iné, ako opatrenia na dosiahnutie cie�ov 

zhodných alebo kompatibilných. V prípade organizácií alebo inštitúcií, spolupráca zah#�a 

                                                 
17J. PRO\KO. Teoretyczne aspekty wspó�dzia�ania, [w:] Wspó�dzia�anie struktur organizacyjnych resortu spraw 
wewn�trznych i administracji z pozosta�ymi elementami systemu obronnego, [red.] E Nowak i B. Wi�niewski, 
MSWiA, Warszawa 2006, s. 46.  
18H. TOKARSKI. Wspó�dzia�anie i wspó�praca jako czynnik optymalizuj	cy mo�liwo�ci stra�y gminnych i 
miejskich, [w:] Przemiany i perspektywy stra�y miejskich i gminnych w ochronie bezpiecze
stwa publicznego, 
materia$y pokonferencyjne, Wy%sza Szko$a Informatyki, Zarz�dzania i Administracji, Warszawa 2008, s. 19. 
19T. PSZCZO=OWSKI, Ma�a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji…, op. cit., s. 206. 
20Ch. I. BARNARD. Funkcje kierownicze, Wydawnictwo Nowoczesno�', Warszawa 2006, s. 46. 
21Kooperácia - mnohopredmetné akcie (aspo� zah#�ajúce dva subjekty), v ktorom každý ú�astník po�íta s �inmi 
ostatných - viac pozri T.Pszczo$owski, op. cit. s. 273. 
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základných potrieb, bez toho aby sa odkazova� na interakciu s ostatnými17. Na rozdiel od 

spolupráce, je spolupôsobenie založené na dobrovo�nom konaní. Takže ak nejaké subjekty 

spolupracujú so sebou, je to iste prvkom spolupôsobenia18. Spolupôsobi� môžu subjekty, 

ktoré sú vzájomne rovnocenné (�o sa týka napr. kompetencie, úloh at!), samostatné a na sebe 

nezávislé.   

 O interakcii možno hovori� len po predchádzajúcom odkazaní na teoretikov tejto 

problematiky, najmä zástupcov vedy, ktorá sa zaoberá praxeológiou. Je dobré  

v tom mieste zdôrazni�, �o je predmetom spolupôsobenia. T. Pszczo$owski totiž uvádza, že 

teória organizácie sú považované vz�ahy a väzby medzi jednotlivcami, ale aj medzi 

organiza�nými zložkami19. 

 Podstatou spolupráce je fakt, že to nastane, ke! budú zvýraznené obmedzenia, ktoré 

tvoria bariéru pri plnení úloh, ktoré nemôžu by� prekonané obmedzenia �innos�ou jednotlivca 

a ak je uvedomená potreba spolo�ne pôsobi� s ostatnými, prekonáva� prekážky a dosiahnu� 

zamýš�aný ú�el20. Inými slovami, základom spolupráce je potreba spolo�ného pôsobenia pre 

ú�el. Z toho vyplýva, že ú�el spája a to spojenie spolo�ných �inností je základná vlastnos� 

spolupôsobenia. Vzh�adom k ú�elu, spolupôsobenie má dve formy, ktoré sa v praxeológii 

nazývajú pozitívna kopperácia a negatívna kooperácia21.  

Podobná vyhlásenia uvádza T. Kotarbinski, vyhlasujúc, že z h�adiska 

praxeológiemôžeme rozlíši� pozitívnu kooperáciu, teda spolupôsobenie a opa�nú k tomu 

negatívnu kooperáciu, �iže boj. O spolupôsobení môžeme hovori� iba v prípade, že cie� je 

spolo�ný pre každý zo spolupracujúcich subjektov 22. Pre tieto úvahy je opodstatnené zamera� 

sa na spolupôsobenie v rámci negatívnej kooperáie, aj ke! je dôležité bra� do úvahy 

spolupôsobenie ako pozitívnu spoluprácu, ktorej nevyhnutnou podmienkou sú všetky 

organizované tímové aktivity, zamerané na dosiahnutie spolo�ného cie�a. Pod�a J. 

Zieleniewského, spolupráca nie je v skuto�nosti ni� iné, ako opatrenia na dosiahnutie cie�ov 

zhodných alebo kompatibilných. V prípade organizácií alebo inštitúcií, spolupráca zah#�a 
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prispôsobenie �astí k sebe, aby celok fungoval �o najlepšie23. Interagujúce jednotky sú 

prepojené rôznymi priamymi alebo nepriamymi závislostiami, ktoré sú nazývané vz�ahmi a 

väzbami. T. Pszczo$owski totiž uvádza, že v teórii organizácie sú uvažované vz�ahy a väzby 

medzi jednotlivcami, ale aj medzi organiza�nými zložkami.Rozlišuje rôzne typy 

organiza�ných väzieb, ako napr. :  

� hierarchická väzba - vrátane vz�ahov nadradenosti a podriadenosti, napríklad 

medzi inštitúciami alebo medzi nadriadeným a podriadeným (riadenie a 

služobný zväzok ), vodcou a �lenom neformálnej skupiny;  

� funk�ná väzba - prebieha medzi organiza�nými jednotkami a jednotlivými 

pracovníkmi (vyjadrené pomocou vykonávania základných funkcií, ako aj 

regula�ných a pomocných.  

� informa�ná väzba, ktorá znamená tok informácií; táto väzba môže by� 

vykonávaná prostredníctvom realizácie !alších zväzkov: hierarchického 

(doru�ovanie správ, príkazov), spolupôsobenia (komunikácia a kontext, ako 

podmienka spolupráce) a funk�nej.  

A medzi nimi aj väzba spolupôsobenia, ktorá je predmetom výskumu a je založená na 

kooperácii, spolupráci at!, v ktorom ide o získanie toho, �o patrí k úloham 

istejorganizácie24,25. Ú�innos� spolupôsobenia pod�a Kotarbinského, môže by� dosiahnutá iba 

v súlade s pravidlami, ktoré k nej patria, a to: 

� zabezpe�i�, aby tento prvok nebol odstránený alebo deformovaný (poškodený, 

zni�ený). Stupe� dôležitosti prvku celku závisí na tom, do akej miery absencia tohto 

prvku alebo poškodenie narušuje fungovanie celku, a to, aké ve�ké �ažkosti 

predstavuje nahradenie tohto prvku v prípade jeho absencie alebo oprava v prípade 

poškodenia;   

� integrácia �inností (syntéza aktivít), alebo schopnos� zlú�i� operácie v celok ako 

najužito�nejšie na dosiahnutie ú�elu. Integrácia je možná po zapojení do celku 

všetkých nevyhnutných prvkov tak, aby bol každý prvok nevyhnutný pre fungovanie 

komplexného predmetu pripojený. Je dôležité koordinácia a dohoda, �iže optimálne, 

vhodné usporiadanie a kombinácia (spojenie ) zložiek do celku, �o je dôležitým 

                                                 
23T. ZIELENIEWSKI. Organizacja zespo�ów ludzkich, Pa*stwowe Wydawnictwo Naukowe…, op. cit., s. 118. 
24Vo vyššie citovanej Ma�ej encyklopedii prakseologii… s. 206, nájdeme diskusiu o väzbe a vz�ahu. Väzba je 
preklad anglického slova „relation". Vz�ah je pomer akejko�vek závislosti, vyskytujúci sa medzi objektmi 
všetkého druhu, napr. z dôvodu podobnosti vyskytujúci sa kauzálny vz�ah, vzájomné pôsobenie, pomery 
ve�kostí (jeden objekt je od druhého vä�ší, menší, rovný), priestorové (proximálny, distálny) do�asné (skorší, 
simultánny, neskorší)   
25T. PSZCZO=OWSKi. op. cit., s. 270 – 271.�
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v súlade s pravidlami, ktoré k nej patria, a to: 

� zabezpe�i�, aby tento prvok nebol odstránený alebo deformovaný (poškodený, 

zni�ený). Stupe� dôležitosti prvku celku závisí na tom, do akej miery absencia tohto 

prvku alebo poškodenie narušuje fungovanie celku, a to, aké ve�ké �ažkosti 

predstavuje nahradenie tohto prvku v prípade jeho absencie alebo oprava v prípade 

poškodenia;   

� integrácia �inností (syntéza aktivít), alebo schopnos� zlú�i� operácie v celok ako 

najužito�nejšie na dosiahnutie ú�elu. Integrácia je možná po zapojení do celku 

všetkých nevyhnutných prvkov tak, aby bol každý prvok nevyhnutný pre fungovanie 

komplexného predmetu pripojený. Je dôležité koordinácia a dohoda, �iže optimálne, 

vhodné usporiadanie a kombinácia (spojenie ) zložiek do celku, �o je dôležitým 

                                                 
23T. ZIELENIEWSKI. Organizacja zespo�ów ludzkich, Pa*stwowe Wydawnictwo Naukowe…, op. cit., s. 118. 
24Vo vyššie citovanej Ma�ej encyklopedii prakseologii… s. 206, nájdeme diskusiu o väzbe a vz�ahu. Väzba je 
preklad anglického slova „relation". Vz�ah je pomer akejko�vek závislosti, vyskytujúci sa medzi objektmi 
všetkého druhu, napr. z dôvodu podobnosti vyskytujúci sa kauzálny vz�ah, vzájomné pôsobenie, pomery 
ve�kostí (jeden objekt je od druhého vä�ší, menší, rovný), priestorové (proximálny, distálny) do�asné (skorší, 
simultánny, neskorší)   
25T. PSZCZO=OWSKi. op. cit., s. 270 – 271.�
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predpokladom pre racionálnu integráciu �inností. Zložky si navzájom pomáhajú, a to 

prostredníctvom zmierenia �innosti, ktoré tvoria komplexný �in, skladajúci sa z 

mnohých subjektov. Zložky �inností môžu si navzájom pomáha� a nie sú v rozpore so 

sebou. Koordinácia je harmónia medzi všetkými �innos�ami, ktorá spôsobuje 

jednoduché fungovanie a úspech organizácie; 

� koncentrácia (akumulácia), je kumulovanie aktiví� vo vz�ahu k ich spolo�nému cie�u. 

Kumulácia cie�ov okolo spolo�ného stredu ako spolo�ného „centra", je vtedy, ke! 

robí to, �o je potrebné na tento ú�el, spôsobujeme tým spôsobom to, �o budú 

potrebova� iné ú�ely ako prijaté. Koncentrácia je dôležitým princípom 

spolupôsobenia, použite�né pre práce s mnohými subjektmi, aj pre prácu jedného 

subjektu. Koncentrácia by mala by� ako: zhromaždenie nie�oho, vzh�adom k miesto 

alebo spôsob zhromaždenia vecí, ktoré tvoria centrum pre �ahké využívanie ich, 

zameranie �inností vzh�adom na spolo�ný cie�26.  

Aby organizácia dosiahla zamýš�ané ú�inky spolupôsobenia, je potrebné formulova� 

konkrétne a merate�né ciele, ktoré sú v súlade s reálnymi lehotami27. Môžeteur�i� aspo� štyri 

dôvody, ktoré sved�ia o o platnosti stanovených cie�ov spolupráce: 

� poskytujú zmysel pre smer - ciele môžu mobilizova�, motivova� a pomôc� prekona� 

prekážky organizácie; 

� ovplyv�ujú koncentráciu úsilia - vyberajúc jeden cie�, alebo súbor súvisiacich cie�ov, 

stanovuje priority a angažuje ur�itým spôsobom využívanie dostupných zdrojov; 

� ur�uje plány a rozhodnutia - získané odpovede umož�ujú vytvorenie krátkodobých a 

dlhodobých plánov; 

� pomáhajú pri hodnotení pokrokov - ciele sú dôležitým prvkom kontroly- procesu 

overenia toho, �i opatrenia sú primerané k cie�om a pláno, ktoré boli vypracované 

na dosiahnutie týchto cie�ov28.  

 Utváranie vhodných vz�ahov v situáciách, ke! existuje nieko�ko rôznych 

spolupôsobiacich subjektov, vyžaduje spolieha� na rade princípov, ktoré zabezpe�ia ich 

ú�innos�. Ide o nieko�ko všeobecných právnych zásad, ktoré majú najmä vz�ah k otázke 

spolupôsobenia. Prvým z nich je princíp rovnocennosti a dobrovo�nosti - s odkazom na 

podstatu spolupôsobenia, a ur�ujúca, že spolupôsobiaci jednotlivci, musia tak pôsobi�, aby 

                                                 
26T. KOTARBI\SKI. op. cit., s. 114 - 116, 203 - 206 i 208 - 210. 
27Cie�om znamená tu „to , �o sa chce dosiahnu�, bod, miesto, ktoré je cie�om (cie� vzdialený, nedosiahnute�ný, 
uš�achtilý, spolo�ný )" za M. Szymczak, op. cit., s. 235.  
28J. A. F. STONER, R. E. FREJMAN, D. R. GILBERT jr. Kierowanie, Pa*stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2001, s. 262 - 263. 
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neporušova� tento princíp. V rozpore s �ou je akýko�vek  tlak na vykonávanie špecifických 

�inností. Pod�a tejto zásady, spolupôsobeni by mala by� založené na vzájomnej dôvere, 

rešpekte a dobrovo�né, �o prináša vä�šie ú�inky. Všetky podujatia by mali by� konzultované 

so všetkými zú�astnenými stranami, bez akéhoko�vek nátlaku. Druhý z princípov, princíp 

obmedzenia, dáva povinnos� objasni� prijaté opatrenia. Interagujúce subjekty by sa mali 

zamera� na najdôležitejšie záležitosti, reálne a prispôsobené podmienkam a možnostiam. 

Princíp ú�innosti sa pritom v nej vyjadruje ove�a bližšie k ur�enémuú�elu, teda porovnaním 

skuto�ných výsledkov z predpokladanými zámermi.  

 O ú�innosti opatrení sved�ia dosiahnuté výsledky. K problematike spolupôsobenia sa 

môže vz�ahova� aj princíp efektivity, ktorý existuje, ak sú prijaté opatrenia ur�ené na 

dosiahnutie zamýš�aného cie�a s �o najmenším vynaložením nákladov ako tie, ktoré by si 

vyžadovali alternatívne opatrenia.    

 Spolupôsobenie predpokladá, vykonávanie úlohy s minimálnym nákladom síl a 

prostriedkov. Dosiahnutie tohto cie�a je nielen podmienené skuto�nos�ou existencie 

spolo�nosti, a predovšetkým aby tieto kolektívne aktivity boli ako najefektívnejšie. aby 

zaisti�, že ú�innos� spolupôsobenia, je treba da� mu rad požiadaviek29. Najdôležitejšie z nich 

sú: 

� Presnos� - vyjadrená v presnom ur�ení �innosti interagujúcich subjektov pri plnení 

úloh; 

� zložitos� - nazna�uje, že je potrebná organizácia a vykonávanie spolupôsobenia v 

mnohých oblastiach. Zložitos� spolupôsobenia vyžaduje široké používanie dôhod 

spôsobov �innosti, �asovo náro�ných organiza�ných postupov a priebežnej kontroly 

realizácie; 

� kontinuita - spo�íva v neustálej pohotovosti orgánov ur�ených pre okamžitú 

intervenciu, s cie�om udržania ohrozenej interakcie; 

� flexibilita - má za cie� umožni� štruktúrovanému systému spolupôsobenia prispôsobi� 

sa meniacim a �asto nepredvídate�ným podmienkam; 

� dôsledok - je vyjadrený v snahe rozhodujúcich na všetkých úrovniach s cie�om 

zachova� použite�nos� organizovaných aktivít pre celú dobu aktivít; 

� prevádzkyschopnos� - pripravenos� manažérov a "štábov" na všetkých úrovniach pre 

okamžitú a efektívnu intervenciu tam, kde narazí na prekážku, aby vykonávanie 

spolupôsobenia bolo ešte možné. 
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neporušova� tento princíp. V rozpore s �ou je akýko�vek  tlak na vykonávanie špecifických 
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sú: 
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mnohých oblastiach. Zložitos� spolupôsobenia vyžaduje široké používanie dôhod 

spôsobov �innosti, �asovo náro�ných organiza�ných postupov a priebežnej kontroly 

realizácie; 

� kontinuita - spo�íva v neustálej pohotovosti orgánov ur�ených pre okamžitú 

intervenciu, s cie�om udržania ohrozenej interakcie; 

� flexibilita - má za cie� umožni� štruktúrovanému systému spolupôsobenia prispôsobi� 

sa meniacim a �asto nepredvídate�ným podmienkam; 
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 Spolupôsobenie je všeobecný jav, aj ke! nie vždy si uvedomujeme jeho vyskytovanie. 

Každý zo subjektov zapojených do proces má iné schopnosti a zru�nosti, ktorých kombinácia 

v spolo�ných aktivitách akcie prináša ove�a lepší ú�inok než prostý sú�et nezávislých aktivít. 

Tento jav sa nazýva ú�inok synergie, ktorý spo�íva v tom, že vzájomne sa ovplyv�ujúce 

prvky dávajú �istý výsledok v ur�itom oh�ade vyšší, než je prostý sú�et ú�inkov spôsobených 

každým výsledkom zvláš�30. Jav vzniku ú�inku synergie spo�íva v tom, že spolupôsobenie 

spúš�a v subjektoch to, �o doposia� bolo úkryte, niektoré predtým neuverejnené vlastnosti. 

Môžeme prija�, že spolupôsobenie poporuje tieto subjekty31.  

 

Praktické využitie vz�ahov spolupôsobenia v rozhodovacom cyklu 

  

Postupy konania orgánov verejnej správy a orgánov miestnej samosprávy v priebehu 

krízových udalostí sú druh cyklu rozhodovania, vrátane: rozhodovacích fáz, etáp a �inností 

spojených zo získavaním, spracovaním a využívaním získaných informácií. Výsledkom tohto 

procesu by malo by�, aby sa rozhodnutie o vývoji v úmysle vypracova� plán krízového 

riadenia a úloh pre realizáciu pre vykonávacie subjekty, ktoré sú k dispozícii príslušného 

správneho orgánu.  

Rozhodovacícyklus prebieha v štyroch základných spájajúcich a prelínajúcich sa  

fázach, z ktorých prvá, definovaná ako ur�enie polohy, je neustály proces získavania, 

zhromaž!ovania, triedenia a spracovania všetkých druhov informácií o stave zdrojov a 

opatrenia, zdroja a charakteru rizika a podmienok pre vykonávanie �inností prevencie, 

záchrany a obnovy. Ur�enie polohy umož�uje pripravi� a predloži� vojvodoví, starostovi 

jasný, transparentný a dôkladný preh�ad a preskúmanie situácie. Na tomto základe je možné 

posúdi� situáciu, analyzova� úlohy, ktoré majú by� vykonané, vypracova� varianty pôsobenia, 

rozhodnú�, objasni� zámer, opravi� plán pre krízové riadenie, rovnako ako da� 

vykonávate�om úlohy a kontrolova� ich plnenie. 

 Z fázy ur�enia polohy, orgán zapojený do procesu reakcie na krízové udalosti by mal 

ís� hladko do fázy plánovania, ktorá sa skladá zo štyroch po sebe idúcich fáz, a prvá z nich, 

posúdenie krízovej situácie, zameraná na pochopenie úloh vyplývajúcich z krízy alebo úlohy 

obdržanej od nadradeného orgánu, podrobné posúdenie faktorov ovplyv�ujúcich plnenie úloh, 

spracovanie, úvahy a porovnanie variantov pôsobenia. Výsledkom je, že by malo by� 

prezentova� orgánu - vojvodovi alebo starostovi - podmienky pre rozhodnutie a objasni� 
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31Tamže, s. 167. 
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zámer. Takéto hodnotenie sa zvy�ajne skladá z analýzy úlohy, prevádzkového informovania, 

posúdenie podmienok ovplyv�ujúcich úlohu, vypracovania variantov pôsobenia, 

koordina�ného vybavenia, posudzovanie a porovnávania alternatív �innosti. Druhá etapa tejto 

fáze je rozhodnutie a objasnenie zámeru vojvodom alebo starostom. To sa koná pri tzv. pri 

rozhodovacím vybavení, a zvy�ajne zah#�a prijatie jedného z variantov navrhovaných 

opatrení, na základe ktorého je spracované rozhodnutie, na základe ktorého orgán upres�uje 

svoj zámer konania. Zámer konania je popis, ako vykona� úlohy, a to, �o vo výsledku má by� 

dosiahnuté. Tretia etapa sa ozna�uje ako spracovanie plánu krízového riadenia (zvy�ajne je to 

len korekcia). Tento plán obsahuje najviac tri skupiny informácií - direktívne, ktorá sú 

uložené nadradeným orgánom, situa�né a rozhodovacie, alebo vyplývajúce z rozhodnutí a 

zámeru, a odpovedajúce na otázky: ?? kto, �o, kde, kedy, za akým ú�elom? 

 V poslednej etape, štvrtej fázy plánovania je vytvori� direktívne dokumenty pre 

podriadené vykonávacie subjekty, ktorá spo�íva v písomnom vypracovaniu úloh práce 

jednotlivé subjekty zápojené do krízového reagovania. Z fázy plánovania presunie sa na 

!alšiu fázu, ktorou je ur�enie úloh, ktorej cie�om je uloži� vykonávate�om úlohy vyplývajúce 

z predpokladaného zámeru. Najú�innejší spôsob, ako uloži� úlohy, je osobne odkazanie 

velite�v podriadených služieb, inšpekcií, vojvodom alebo starostom. Naj�astejšie sa odohráva 

po�as osobitného briefingu. Závere�ná fáza rozhodovacieho procesu, je kontrola, ktorá, 

všeobecne povedané, má za ú�el skontrolova� dosiahnuté v predchádzajúcich fázach výsledky 

a spôsob ako ich implementova� do praxe. Po analýze vyššie opísaného procesu, je možné 

predpoklada�, že by mal vies� k minimalizácii dopadov krízovej situácie. Okrem toho môžu 

dosiahnuté výsledky tvori� dobrý základ, aby aktualizova� svoje údaje o situácii a plni� úlohy 

týkajúce sa krízového reagovania32. 
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Spolo�ná jazyková a kultúrna politika EU - podmienka 

zachovania kultúrnej identity �lenských štátov. 

Eva Poláková 

 

Abstract 

Common linguistic and cultural policy of the EU - condition of the preservation of cultural 

identity of the Member States. The paper describes the problems of international language 

communication within EU as wel as the communication with the outer world. The author 

reviews the historical, language, juridical-linguistic, juristic-political, psychological, technical 

and  economical aspects of the problematics, on the level of official communication and 

sugest some solutions, that were already mentioned during the discusions about politics of 

language in EU as well as within the workgrup of National convent of Slovak Republic.  

Keywords: European and national identity, a common official language of the EU, 

international language communication. 

 

Vymedzenie základných pojmov 

  

Národchápeme ako spolo�enstvo identifikovate�né s ur�itým systémom hodnôt, 

jazykom, náboženstvom, kultúrnymi vzorcami správania, historickou skúsenos�ou, 

sebareflexiou ale aj teritóriom a aktuálnou ekonomickou a politickou skuto�nos�ou. 

Príslušnos� k ur�itému národu sa prejavuje stotožnením sa s národnou identitou tohto 

spolo�enstva. 

 Národná identita odráža špecifické prvky obsahov psychiky jedinca, príslušníka istého 

národa (etnika), ktoré sa prejavujú v životnom štýle – v identifikácii s istou kultúrou, ktorej 

jedným z jej prejavom je aj materinský jazyk. Národná identita nie je individuálny, ani 

rodinný fenomén, ale kolektívny, odráža sa v nej zápas medzi pripordiálnym a ob�ianskym 

chápaním identity. 

 Kultúra - obsahuje kultúrne tradície, kultúrnu identitu i hodnotový systém, pri�om 

všetky tieto zložky navzájom úzko súvisia a dynamicky sa ovplyv�ujú.  

 Národný jazyk – je jazyk, ktorým sa bežne dorozumievajú príslušníci istého národa, je 

to jeden z podstatných znakov, ktorým sa zvy�ajne (nie vždy) líši jeden národ od druhého. 
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Národný jazyk predstavuje širší pojem než spisovný jazyk – ten je prezenta�ným útvarom 

národného jazyka, kodifikovaná podoba jeho hovoreného a písaného prejavu. 

 Materinský jazyk je prvý jazyk jedinca, zvy�ajne osvojený v komunikácii s rodi�mi 

(matkou). 

 Oficiálne alebo tiež úradné jazyky EÚ – sú jazyky, ktoré sa používajú v EÚ v zmysle 

predpisu �.1 Zmluvy o EHS z r. 1958. 

 Pracovné jazyky EÚ- sú to jazyky používajúce sa na pracovných rokovaniach orgánov 

EÚ. 

 

Európska identita a identita ob�anov �lenských štátov EU 

  

Pod�a Wladyslawa Bartoszewského treba „...z historických hodnôt budova� európsku 

identitu,ktorá dosia� neexistovala: Európa, to je Caligula, Nero, Hitler, Stalin, ale aj Sokrates 

a Kafka“ (Bartoszewski 1996). Ak si kladieme otázku smerujúcu do budúcnosti: "Európa 

národov, �i európsky národ?" mali by sme zoh�adni�, že Európa je originálna so svojou 

národnou, regionálnou, lingvistickou, kultúrnou a náboženskou rôznorodos�ou. 

Zjednocovanie Európy neznamená splývanie národov a kultúr, ale ich zachovanie a rozvoj. 

EÚ sa preto sa stotožnila s tendenciou pestova� a zve�a!ova� národné kultúry, teda aj jazyky, 

a budova� svoju jednotu v rôznosti kultúr. Vzniká nová identita, ktorá je charakteristická 

postupným odstra�ovaním antagonizmu medzi národnými a európskymi identitami Európska 

identitasúvisí s vedomím európskej spolupatri�nosti, ktoré sa buduje na základe objektívnych 

kritérií, ku ktorým patria atribúty politické, hospodárske, geografické, ale aj kultúrne 

a lingvistické.  

 Európska kultúrna identita sa v sú�asnosti vníma ako prienik národných identít, 

vzájomné ovplyv�ovanie a obohacovanie národných kultúr, s tendenciou k multikulturalizmu 

a multilingvizmu. Nové spolo�né európske hodnoty a nich vbudovaná nová identita by mali 

ma� legislatívne vymedzenie, aby v rámci subsidiarity nepotlá�ali a nenahrádzali národné 

hodnoty a identitu. Európska kultúrna identita sa teda v sú�asnosti chápe ako súhrn národných 

identít v jednote rôznosti. Európania sa postupne identifikujú so spolo�nými symbolmi EÚ: 

logom, vlajkou, hymnou a menou, chýba im však najdôležitejší znak jednoty, spolo�ný 

európsky jazyk, ktorý by ob�anov zjednocoval a zárove� zrovnopráv�oval všetky ostatné 

jazyky v spolo�nom priestore. Z doterajších postojov najvä�ších krajín jezrejmé, že funkciu 

spolo�ného európskeho jazyka sotva bude môc� plni� niektorý z národných jazykov 

�lenských krajín EÚ a vzh�adom na rovnoprávnos� a národné záujmy sotva bude možná 
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dohoda o „nieko�kých“ jazykoch. Bolo by výhodné, keby spolo�ný jazyk EÚ bol neutrálny vo 

vz�ahu k všetkým európskym národom a etnickým skupinám,tak ako sú neutrálne všetky 

doteraz prijaté symboly EÚ. Všetci ob�ania musia spolo�ný jazyk cíti� ako nie�o, �o sa im 

nevnucuje a �o sa všetci musia rovnako u�i�, �o rovnako patrí všetkým Európanom (Tišljar, 

Viede� 2004). Je potrebné �o najskôr rozpracova� dlhodobý systém posil�ovania  európskeho 

povedomia a postupného vytvárania skuto�nej európskej (kultúrnej) identity a ob�ianstva bez 

toho, aby ob�ania mali pocit, že ich národná identita je ohrozená. Problematika európskej 

identity a európskych hodnôt by sa mala zapracova� do vzdelávacích systémov �lenských 

krajín EU a dohodnú� spôsob, ako ju vyu�ova�, ako zlepši� text Zmluvy zakladajúcej Ústavu 

pre Európu, ako uplatni� jazykovú demokraciu v EÚ, ako podpori� menšiny a  posilni� 

princípy rovnosti (rasovej, pohlavia, náboženskej, etnickej, jazykovej...) a pod. 

Zatia� sa však spolu s globaliza�nými kultúrnymi tendenciami aj v Európe sa objavuje  

,, staro-nový fenomén“ - jazykový imperializmus. Tento môže by� chápaný ako podkategória 

kultúrneho imperializmu, spolu s mediálnym imperializmom. Dôležitos� komunikácie 

v globálnych sociálnych procesoch a nevyjasnené definovanie a postavenie spolo�ného 

komunika�ného jazyka, jeho doterajšia náhrada angli�tinou, znamená pre náš kultúrny svet  

potenciálne ohrozenie kultúrnou a následne i hospodárskou nadvládou štátov, ktorých jazyk je 

v medzinárodnej komunikácii dominujúci. Otázky spolo�nej európskej jazykovej 

komunikácie sa sporadicky dostávajú aj do spolo�ensko-politických diskusií. Na Slovensku 

boli diskusie intenzívnejšie  pred vstupom do EÚ v rámci Národného konventu od r. 2004, 

kedy bola dokonca vytvorená pracovná skupina pre jazykovú politiku v zjednocujúcej sa 

Európe ( jej �lenom bola aj autorka). Žia�, všetky návrhy a odporú�ania odborníkov zostali na 

úrovni deklarácií iba v dokumentoch, bez konkrétnej realizácie. (Poláková et.al. 2006) "alšie 

obnovenie tejto témy nastalo v r. 2013 znovu na úrovni Národného konventu o Európskej 

únii, a to v rámci prípravy prioritných tém, ktoré Slovenská republika chce nastoli� v �ase 

svojho predsedníctva v r. 2016. 

 Národný konvent pracoval takmer až do konca 2014 a �lenovia skupiny (jej �lenkou 

bola aj autorka) SÚ�ASNÉ VÝZVY INTEGRÁCIE navrhovali ako jednu z prioritných tém 

nášho budúceho predsedníctva: „Rozvoj kultúrneho rozmeru – Spolo�ná jazyková a kultúrna 

politika EÚ“ Dôvody, ktorými �lenovia skupiny v diskusiách argumentovali zh#�ame nižšie. 
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Problém spolo�ného európskeho jazyka 

  

Základnou otázkou stále zostáva, �i je EÚ schopná splni� svoje ambície získa� pozíciu 

svetového ekonomického a politického lídra a/alebo obháji� ju vo�i novým hospodárskym 

a politickým mocnostiam bez toho, aby si vyriešila otázku konsenzuálnej komunikácie 

v globálnom svete. 

 Európska únia na rozdiel od iných ve�mocí nemá spolo�ný oficiálny, resp. úradný 

jazyk ale jazyky �lenských krajín sú sú�asne aj oficiálnymi jazykmi EÚ. Teoreticky sú si tak 

v Únii všetky jazyky rovné, �i ide o angli�tinu alebo francúzštinu, alebo sloven�inu a iné. 

Dynamika každodenného života v EÚ je pri rozširovaní EÚ taká závratná, že malé jazyky 

prakticky nemajú žiadnu šancu rovnocenne sa uplatni� v medzinárodnej európskej 

komunikácii, nesta�ia terminologicky domestikova� nové fenomény, preto používajú 

adaptované anglicizmy. Kultúra a jazyky malých národov sú ohrozené faktickou 

hierarchizáciou silných jazykov v EÚ. Národné médiá, ktoré by mali prispieva� ku kultivácii 

a rozvoju národného jazyka, naopak, používajú �oraz viac akýsi jazykový hybrid národného 

jazyka mixovaného s množstvom cudzích slov a anglicizmov, �ím znižujú kultúru národného 

jazyka, ba týmto neprispievajú ani k spolo�nej európskej kultúre.  

 Riešenie tejto zložitej situácie je v prijatí definitívnej koncepcie európskej jazykovej 

politiky, pri�om je však nutné zoh�adni� viacero aspektov, niektoré uvádzame nižšie. 

� Jazykový aspekt 

Pri používaní viacerých jazykov �asto vzniká v diskusii z dôvodu sémantických rozdielností 

problém, ako vyjadri� zmysel originálu. Chybné preklady a nedorozumenia z toho plynúce sú 

�asté, a to napriek vynikajúcim prekladate�om. Naj�astejšie to pozorujeme pri simultánnom 

tlmo�ení. Problém sa komplikuje, ke! delegáti dobre neovládajú jazyk, v ktorom majú 

hovori� – tlmo�enie je vtedy zna�ne nepresné a zložité. "alším problémom jazykového 

aspektu medzinárodnej jazykovej komunikácie je problém tzv. invázie medzinárodných 

jazykov do štruktúry národných jazykov.Tejto skuto�nosti sa dotýka aj R. Phillipson (2003), 

ke! zdôraz�uje, že jazyky v histórii �udstva vždy expandovali a zanikali, �o sa deje a aj dnes, 

kedy jazyky silných štátov expandujú v neprospech iných jazykov. Praktická preferencia 

angli�tiny má závažné následky pre používate�ov iných jazykov - pre ich vzdelávacie systémy 

a profesijné kvalifikácie, pre ekonomiku a pre rozmanitos� národných kultúr. 

� Právno–lingvistický aspekt 

Súvisí s prekladmi dôležitých právnych dokumentov do národných jazykov. V EÚ za�ína by� 

problémom právna lingvistika, ktorá sa zaoberá problémami súvisiacimi s jednotnos�ou 
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jazykov do štruktúry národných jazykov.Tejto skuto�nosti sa dotýka aj R. Phillipson (2003), 

ke! zdôraz�uje, že jazyky v histórii �udstva vždy expandovali a zanikali, �o sa deje a aj dnes, 

kedy jazyky silných štátov expandujú v neprospech iných jazykov. Praktická preferencia 

angli�tiny má závažné následky pre používate�ov iných jazykov - pre ich vzdelávacie systémy 

a profesijné kvalifikácie, pre ekonomiku a pre rozmanitos� národných kultúr. 
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problémom právna lingvistika, ktorá sa zaoberá problémami súvisiacimi s jednotnos�ou 

 162

Problém spolo�ného európskeho jazyka 

  

Základnou otázkou stále zostáva, �i je EÚ schopná splni� svoje ambície získa� pozíciu 

svetového ekonomického a politického lídra a/alebo obháji� ju vo�i novým hospodárskym 

a politickým mocnostiam bez toho, aby si vyriešila otázku konsenzuálnej komunikácie 

v globálnom svete. 

 Európska únia na rozdiel od iných ve�mocí nemá spolo�ný oficiálny, resp. úradný 

jazyk ale jazyky �lenských krajín sú sú�asne aj oficiálnymi jazykmi EÚ. Teoreticky sú si tak 
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jazyka, ba týmto neprispievajú ani k spolo�nej európskej kultúre.  

 Riešenie tejto zložitej situácie je v prijatí definitívnej koncepcie európskej jazykovej 

politiky, pri�om je však nutné zoh�adni� viacero aspektov, niektoré uvádzame nižšie. 
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terminológie právnych predpisov a právno-lingvistickej revízie právnych textov (a ich 

prekladov).  

� Právno-politický aspekt 

Nejestvuje žiadne pravidlo, ani iné ustanovenie medzinárodného práva, ktoré by uznávalo 

jeden alebo viaceré jazyky ako povinne pracovné pre diplomaciu alebo pre medzinárodné 

vz�ahy. Na druhej strane celý zápas o uplatnenie medzinárodných jazykov odkrýva politickú 

dôležitos� problému. Štát, ktorého jazyk je prijatý ako pracovný, získava zna�nú výhodu 

v porovnaní s národmi, ktorých jazyky nie sú v tejto kategórii. S trochou odvahy by sa dalo 

poveda�, že prostredníctvom svojich jazykov exportujú silné štáty aj svoju ideológiu, zvláš�, 

ak je opretá o ekonomickú �i vojenskú potenciu. 

� Psychologický aspekt 

Nejestvuje �lovek, ktorý by sa necítil by� obmedzený pri hovorení alebo písaní v cudzom 

jazyku. �ím má �lovek vyššie vzdelanie, tým prísnejšie hodnotí úrove� vlastného prejavu 

v cudzom jazyku. Mnohokrát sa stáva, že ú�astník podujatia by chcel nie�o poveda�, ale pre 

nedostato�nú znalos� jazyka radšej rezignuje a ml�í. To vytvára priestor pre tých ú�astníkov, 

ktorých národné jazyky sú pracovnými jazykmi rokovania. Ich prejavy sú dlhšie a dôkladná 

znalos� jazyka im umož�uje ob�as odbo�i� od textu, a tak sa vytvára osobný kontakt medzi 

prednášate�om a posluchá�mi. Táto psychologická hodnota zvä�ša zaniká, ke! re�ník 

nehovorí v materinskom jazyku, pretože s textom iba zápasí, �o vytvára situáciu psychickej 

izolácie. Ešte zrejmejšie je to v odborných diskusiách za okrúhlym stolom. 

� Technický aspekt 

Pre preklad a tlmo�enie ako základné riešenie problému medzinárodnej jazykovej 

komunikácie platí vzorec: n x (n-1). To znamená, že ke! sa teoreticky na rokovaniach 

orgánov EÚ hovorilo donedávna  jedenástimi jazykmi, bolo treba zabezpe�i� tlmo�níkmi až 

110 obojsmerných komunika�ných kanálov. Tento po�et sa už po !alšom rozšírení zvýšil až 

na cca 380, pri sú�asných 23 jazykoch je to až 506 kanálov, �o !aleko prekra�uje hranice 

technických možností. Uvedomujeme si, že hoci tieto �ísla sú iba hypotetické a v praxi tento 

vzorec, až na malé výnimky, neplatí, reálne �ažkosti spôsobuje predovšetkým nedostatok 

kvalifikovaných tlmo�níkov. 

� Ekonomický aspekt 

Ko�ko vlastne stojí realizácia princípu mnohojazy�nosti, sa presne nedá zisti�. Rozpo�ty 

medzinárodných organizácií nie sú celkom známe, pretože nie je celkom jasné ani to, �o 

možno zahrnú� do nákladov za jazykové služby. V zásade však možno diferencova� medzi 
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priamymi (preklady a tlmo�enie) a nepriamymi jazykovými výdavkami, ktoré zah#�ajú aj 

náklady na administráciu, tla� materiálov, distribúciu at!. V správach, ktoré sa na túto tému 

objavujú, sú tieto sumy varujúce. Napr. údaje, ktoré poskytol generálny riadite� 

prekladate�ských služieb EK J. K. Lönnroth, oscilujú v EÚ (iba za prekladate�ské služby) na 

úrovni 230 miliónov eur (v r. 2003), pri�om po rozšírení v r. 2007 bola ich výška takmer 

dvojnásobná, a to tam neboli zarátané preklady ostatných inštitúcií EÚ, ktoré dosahovali už 

v r. 2008 viac ako 900 miliónov eur. V tejto súvislosti sú zaujímavé aj informácie, ktoré sa 

uvádzajú v správe prof. F. Grina zo Švaj�iarska (dostupné na: 

http.//cisad,adc.education,fr,/hcee/dicuments/raport_Grin.pdf) o.i. aj o tom, že v!aka 

dominantnému postaveniu anglického jazyka v medzinárodnej jazykovej komunikácie zarobí 

Ve�ká Británia každoro�ne 17-18 miliárd eur, �o je viac ako 1% britského hrubého národného 

produktu. 
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regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. 
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 164

priamymi (preklady a tlmo�enie) a nepriamymi jazykovými výdavkami, ktoré zah#�ajú aj 

náklady na administráciu, tla� materiálov, distribúciu at!. V správach, ktoré sa na túto tému 

objavujú, sú tieto sumy varujúce. Napr. údaje, ktoré poskytol generálny riadite� 

prekladate�ských služieb EK J. K. Lönnroth, oscilujú v EÚ (iba za prekladate�ské služby) na 

úrovni 230 miliónov eur (v r. 2003), pri�om po rozšírení v r. 2007 bola ich výška takmer 

dvojnásobná, a to tam neboli zarátané preklady ostatných inštitúcií EÚ, ktoré dosahovali už 

v r. 2008 viac ako 900 miliónov eur. V tejto súvislosti sú zaujímavé aj informácie, ktoré sa 

uvádzajú v správe prof. F. Grina zo Švaj�iarska (dostupné na: 

http.//cisad,adc.education,fr,/hcee/dicuments/raport_Grin.pdf) o.i. aj o tom, že v!aka 

dominantnému postaveniu anglického jazyka v medzinárodnej jazykovej komunikácie zarobí 

Ve�ká Británia každoro�ne 17-18 miliárd eur, �o je viac ako 1% britského hrubého národného 

produktu. 

Preto by Jazykovopolitická stratégia SR, rovnako ako aj budúca jazyková politika 

Európy, mala zauja� isté stanovisko k týmto témam: 

� Spolo�ensko-jazykové otázky – vz�ah oficiálnych, pracovných, ,,ve�kých a malých“ 

jazykov k národným a medzinárodným realitám, riziku vážnej straty jazykovej rozmanitosti 

Európy, asymetrickej komunikácie v dôsledku jazykových hierarchií a z toho vyplývajúcej 

nerovnováhy (od narodenia hovoriacich istým jazykom a hovoriacich tým istým jazykom ako 

sekundárne osvojeným), charakter, vývoj a používanie angli�tiny v Európe, vz�ah k meniacim 

sa národným identitám a vytvárajúcej sa spolo�nej európskej, nadnárodnej identite. 

� Otázka nákladov – v relácii používania, tlmo�enia a u�enia sa jazykov na miestnej, 

regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. 

� Otázka princípov – garantujúcich všeobecné �udské práva aj na úrovni komunikácie 

a jazyka, najmä požiadavke rovnoprávnosti, demokratickosti a pod. 

� Otázka efektívnosti jazykovej komunikácie v praxi – riadenie a podpora mnohojazy�nosti 

v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry,  mediálnej komunikácie, pri tlmo�ení a prekladoch 

v právnej lingvistike, v politickom živote, v obchode a v !alších oblastiach spolo�enského 

života. 

� Otázka politickej vôle, podpory a moci – pri odstra�ovaní predsudkov a tabu z jazykovej 

politiky, pri zabezpe�ení synergie osvety, odborných i laických diskusií a politiky, podpora  

iniciatív na tvorbu novej jazykovej legislatívy a politiku jej realizácie.  

 

 164

priamymi (preklady a tlmo�enie) a nepriamymi jazykovými výdavkami, ktoré zah#�ajú aj 

náklady na administráciu, tla� materiálov, distribúciu at!. V správach, ktoré sa na túto tému 

objavujú, sú tieto sumy varujúce. Napr. údaje, ktoré poskytol generálny riadite� 

prekladate�ských služieb EK J. K. Lönnroth, oscilujú v EÚ (iba za prekladate�ské služby) na 

úrovni 230 miliónov eur (v r. 2003), pri�om po rozšírení v r. 2007 bola ich výška takmer 

dvojnásobná, a to tam neboli zarátané preklady ostatných inštitúcií EÚ, ktoré dosahovali už 

v r. 2008 viac ako 900 miliónov eur. V tejto súvislosti sú zaujímavé aj informácie, ktoré sa 

uvádzajú v správe prof. F. Grina zo Švaj�iarska (dostupné na: 

http.//cisad,adc.education,fr,/hcee/dicuments/raport_Grin.pdf) o.i. aj o tom, že v!aka 

dominantnému postaveniu anglického jazyka v medzinárodnej jazykovej komunikácie zarobí 

Ve�ká Británia každoro�ne 17-18 miliárd eur, �o je viac ako 1% britského hrubého národného 

produktu. 

Preto by Jazykovopolitická stratégia SR, rovnako ako aj budúca jazyková politika 

Európy, mala zauja� isté stanovisko k týmto témam: 

� Spolo�ensko-jazykové otázky – vz�ah oficiálnych, pracovných, ,,ve�kých a malých“ 

jazykov k národným a medzinárodným realitám, riziku vážnej straty jazykovej rozmanitosti 

Európy, asymetrickej komunikácie v dôsledku jazykových hierarchií a z toho vyplývajúcej 

nerovnováhy (od narodenia hovoriacich istým jazykom a hovoriacich tým istým jazykom ako 

sekundárne osvojeným), charakter, vývoj a používanie angli�tiny v Európe, vz�ah k meniacim 

sa národným identitám a vytvárajúcej sa spolo�nej európskej, nadnárodnej identite. 

� Otázka nákladov – v relácii používania, tlmo�enia a u�enia sa jazykov na miestnej, 

regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. 

� Otázka princípov – garantujúcich všeobecné �udské práva aj na úrovni komunikácie 

a jazyka, najmä požiadavke rovnoprávnosti, demokratickosti a pod. 

� Otázka efektívnosti jazykovej komunikácie v praxi – riadenie a podpora mnohojazy�nosti 

v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry,  mediálnej komunikácie, pri tlmo�ení a prekladoch 

v právnej lingvistike, v politickom živote, v obchode a v !alších oblastiach spolo�enského 

života. 

� Otázka politickej vôle, podpory a moci – pri odstra�ovaní predsudkov a tabu z jazykovej 

politiky, pri zabezpe�ení synergie osvety, odborných i laických diskusií a politiky, podpora  

iniciatív na tvorbu novej jazykovej legislatívy a politiku jej realizácie.  

 

 164

priamymi (preklady a tlmo�enie) a nepriamymi jazykovými výdavkami, ktoré zah#�ajú aj 

náklady na administráciu, tla� materiálov, distribúciu at!. V správach, ktoré sa na túto tému 

objavujú, sú tieto sumy varujúce. Napr. údaje, ktoré poskytol generálny riadite� 

prekladate�ských služieb EK J. K. Lönnroth, oscilujú v EÚ (iba za prekladate�ské služby) na 

úrovni 230 miliónov eur (v r. 2003), pri�om po rozšírení v r. 2007 bola ich výška takmer 

dvojnásobná, a to tam neboli zarátané preklady ostatných inštitúcií EÚ, ktoré dosahovali už 

v r. 2008 viac ako 900 miliónov eur. V tejto súvislosti sú zaujímavé aj informácie, ktoré sa 

uvádzajú v správe prof. F. Grina zo Švaj�iarska (dostupné na: 

http.//cisad,adc.education,fr,/hcee/dicuments/raport_Grin.pdf) o.i. aj o tom, že v!aka 

dominantnému postaveniu anglického jazyka v medzinárodnej jazykovej komunikácie zarobí 

Ve�ká Británia každoro�ne 17-18 miliárd eur, �o je viac ako 1% britského hrubého národného 

produktu. 

Preto by Jazykovopolitická stratégia SR, rovnako ako aj budúca jazyková politika 

Európy, mala zauja� isté stanovisko k týmto témam: 

� Spolo�ensko-jazykové otázky – vz�ah oficiálnych, pracovných, ,,ve�kých a malých“ 

jazykov k národným a medzinárodným realitám, riziku vážnej straty jazykovej rozmanitosti 

Európy, asymetrickej komunikácie v dôsledku jazykových hierarchií a z toho vyplývajúcej 

nerovnováhy (od narodenia hovoriacich istým jazykom a hovoriacich tým istým jazykom ako 

sekundárne osvojeným), charakter, vývoj a používanie angli�tiny v Európe, vz�ah k meniacim 

sa národným identitám a vytvárajúcej sa spolo�nej európskej, nadnárodnej identite. 

� Otázka nákladov – v relácii používania, tlmo�enia a u�enia sa jazykov na miestnej, 

regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. 

� Otázka princípov – garantujúcich všeobecné �udské práva aj na úrovni komunikácie 

a jazyka, najmä požiadavke rovnoprávnosti, demokratickosti a pod. 

� Otázka efektívnosti jazykovej komunikácie v praxi – riadenie a podpora mnohojazy�nosti 

v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry,  mediálnej komunikácie, pri tlmo�ení a prekladoch 

v právnej lingvistike, v politickom živote, v obchode a v !alších oblastiach spolo�enského 

života. 

� Otázka politickej vôle, podpory a moci – pri odstra�ovaní predsudkov a tabu z jazykovej 

politiky, pri zabezpe�ení synergie osvety, odborných i laických diskusií a politiky, podpora  

iniciatív na tvorbu novej jazykovej legislatívy a politiku jej realizácie.  

 



 165

Medzinárodná jazyková komunikácia 

  

Medzinárodná jazyková komunikácia (MJK) predstavuje mimoriadne zložitý komplex 

otázok, ktoré treba rieši� minimálne na dvoch úrovniach, a to oficiálnej a ob�ianskej. 

Historické príklady používania francúzštiny a angli�tiny ako medzinárodných rokovacích 

jazykov poukazujú na skuto�nos�, že pre vo�bu prostriedkov medzinárodnej jazykovej 

komunikácie sú rozhodujúce nie ich lingvistické vlastnosti, ale predovšetkým politické 

a ekonomické faktory, t.j. zdôraz�uje sa priorita extralingvistického aspektu. Toto stanovisko 

k problému má v odbornej literatúre prevahu. Ve�mi explicitne to vyjadril U. Eco, ke! 

konštatoval, že dnešný úspech angli�tiny ur�ilo najskôr rozšírenie britského koloniálneho 

impéria a neskôr hegemónia amerického technologického modelu (1993. s. 48).  

Dnes môžeme jednozna�ne, aj bez špecifického prieskumu, hovori� o dominancii 

angli�tiny na všetkých úrovniach MJK. Je to jazyk po�íta�ov (a teda aj internetu), 

neformálnych �i kuloárových rokovaní po�as prestávok oficiálneho rokovania orgánov a 

inštitúcií, ktoré majú v stanovách mnohojazy�nos�, používa sa všade, kde z akéhoko�vek 

dôvodu absentuje tlmo�ník, je to jazyk medzinárodných publikácií vrátane odborných 

�asopisov. Je to aj najžiadanejší vyu�ovací jazyk vo všetkých štátoch EÚ. Angli�tina je dnes 

prvým cudzím jazykom severských štátov Európy, je takmer výlu�ným jazykom MJK v �íne 

a mnohých !alších štátoch.  

Otázkou však je, na akú angli�tinu myslíme, pretože tá má v dnešnom svete už 

nieko�ko podôb, ktoré sa celkom prirodzene odlišujú od jej pôvodného variantu, t.j. britskej 

angli�tiny. V globálnom kontexte je angli�tina zdanlivo jediným univerzálnym 

dorozumievacím jazykom, no v skuto�nosti nie je nato�ko dominantnou, akou sa javí: 

nepresadila sa v Južnej Amerike a len s�asti v Strednej Amerike. Pod�a štatistík rozšírenia 

materinských jazykov vo svete je na 1. mieste mandarínska �ínština, ktorou hovorí 17.65 % 

svetovej populácie Angli�tina je až na 4. Mieste, hovorí �ou 8,4% obyvate�ov. Potom 

nasleduje bengál�ina, portugal�ina, ruština, arab�ina, nem�ina je na 10. mieste, francúzština je 

až dvanásta. Vzh�adom na ve�kos� populácie francúzština zohráva v MJK relatívne 

významnejšiu pozíciu než angli�tina. V Európe je z h�adiska po�etnosti a geografického 

rozloženia obyvate�stva najviac používaným jazykom nem�ina. Otázkou však je, o akú 

angli�tinu ide: jej podoba sa v dnešnom svete, v závislosti od geografického regionu, zna�ne 

odlišuje od jej pôvodného variantu, t.j. britskej angli�tiny. Angli�tina európskej únie nie je ani 

britská, ani americká a nie je ani jazykom jednej kultúry, ale  je to ú�elovo zjednodušený 

jazyk, ktorého budúcnos� �ažko predvída�.  
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Najviac ob�anov EÚ má materinský jazyk nem�inu (90 mil.),  angli�tinu 64 mil. s 

tým, že z toho takmer 4 mil. Írov sa za�ína priklá�a� k vlastnému historickému jazyku. 

Francúzština a talian�ina sú rodnými jazykmi pre 60 mil. �udí. Z toho vyplýva, že popri 

dominantnej nem�ine zaujímajú rovnocennú pozíciu angli�tina, francúzština a talian�ina. 

Slovanskými jazykmi hovorí po vstupe Bulharska do EÚ 65 mil. �udí, románskymi 175 mil., 

germánskymi 182 mil. Doteraz sa nijaký slovanský štát v EÚ neusiloval získa� pozíciu 

reprezenta�ného jazyka na medzinárodnej úrovni. Túto ambíciu �iasto�ne nazna�ilo zatia� iba 

Po�sko so svojimi 40 mil. obyvate�mi (pri�om zo Slovanov, ktorí sú v EÚ, je viac ako 60 % 

Poliakov). Pri úvahách o ruštine sa dá pozorova� trend oživovania ruštiny iba ako jazyka 

externej komunikácie: pre ú�ely, ktoré súvisia najmä s ekonomickými záujmami �lenských 

štátov. 

 

Oficiálna rovina MJK 

  

Na oficiálnej úrovni si treba všíma� a jasne definova� pozíciu Európy a EÚ vo�i 

ostatnému svetu a vymedzi� postavenie jej komunika�nej prezentácie európskych politických, 

hospodárskych a mocenských záujmov. V �asti európskych inštitúcií sa postupne vyvinul, 

i ke! všeobecne nepresadil, model používania troch pracovných jazykov – angli�tiny, 

francúzštiny a nem�iny. Žia�, EÚ si pri vyty�ovaní týchto stratégií (najmä Lisabonskej 

stratégie z r. 2000) nepoložila základnú otázku: Akým jazykom bude komunikova� s vonkajším 

svetom? 

Proklamácie a prax európskej komunikácie 

  

Ak sa podrobnejšie pozrieme na prezentované proklamácie, ktoré má EÚ od po�iatku 

svojej existencie v základnej ideovej konštrukcii, vidíme, že niektoré sa ,,v tichosti“, bez 

oficializovania zmenili napriek tomu, že oficiálne zostávajú v platnosti. Východisková je 

proklamácia z roku  1958, v �lánku 217 tzv. Rímskych zmlúv. Pod�a nej oficiálnymi 

a pracovnými jazykmi zárove� sú všetky jazyky �lenských krajín (vtedy EHS). (Vtedy to bola 

nem�ina, francúzština, talian�ina a holand�ina ako jazyky zakladajúcich štátov.) Tento �lánok 

je doteraz v platnosti, aj ke! prax je celkom iná. Kým pri pôvodných štyroch jazykoch ich 

sú�asné používanie na rokovaniach predstavovalo 12 obojstranných komunika�ných kanálov, 

pri 11 jazykoch to bolo už 110 kanálov, dnes, pri 21jazykoch je to 420 a pri 25 to bude až 600 

komunika�ných kanálov pri vzájomnom tlmo�ení. Je jasné, že nielen tento po�et, ale 

i podstatne menší, presahuje hranice technickej a terminologickej zvládnute�nosti 

 166

Najviac ob�anov EÚ má materinský jazyk nem�inu (90 mil.),  angli�tinu 64 mil. s 

tým, že z toho takmer 4 mil. Írov sa za�ína priklá�a� k vlastnému historickému jazyku. 

Francúzština a talian�ina sú rodnými jazykmi pre 60 mil. �udí. Z toho vyplýva, že popri 

dominantnej nem�ine zaujímajú rovnocennú pozíciu angli�tina, francúzština a talian�ina. 

Slovanskými jazykmi hovorí po vstupe Bulharska do EÚ 65 mil. �udí, románskymi 175 mil., 

germánskymi 182 mil. Doteraz sa nijaký slovanský štát v EÚ neusiloval získa� pozíciu 

reprezenta�ného jazyka na medzinárodnej úrovni. Túto ambíciu �iasto�ne nazna�ilo zatia� iba 

Po�sko so svojimi 40 mil. obyvate�mi (pri�om zo Slovanov, ktorí sú v EÚ, je viac ako 60 % 

Poliakov). Pri úvahách o ruštine sa dá pozorova� trend oživovania ruštiny iba ako jazyka 

externej komunikácie: pre ú�ely, ktoré súvisia najmä s ekonomickými záujmami �lenských 

štátov. 

 

Oficiálna rovina MJK 

  

Na oficiálnej úrovni si treba všíma� a jasne definova� pozíciu Európy a EÚ vo�i 

ostatnému svetu a vymedzi� postavenie jej komunika�nej prezentácie európskych politických, 

hospodárskych a mocenských záujmov. V �asti európskych inštitúcií sa postupne vyvinul, 

i ke! všeobecne nepresadil, model používania troch pracovných jazykov – angli�tiny, 

francúzštiny a nem�iny. Žia�, EÚ si pri vyty�ovaní týchto stratégií (najmä Lisabonskej 

stratégie z r. 2000) nepoložila základnú otázku: Akým jazykom bude komunikova� s vonkajším 

svetom? 

Proklamácie a prax európskej komunikácie 

  

Ak sa podrobnejšie pozrieme na prezentované proklamácie, ktoré má EÚ od po�iatku 

svojej existencie v základnej ideovej konštrukcii, vidíme, že niektoré sa ,,v tichosti“, bez 

oficializovania zmenili napriek tomu, že oficiálne zostávajú v platnosti. Východisková je 

proklamácia z roku  1958, v �lánku 217 tzv. Rímskych zmlúv. Pod�a nej oficiálnymi 

a pracovnými jazykmi zárove� sú všetky jazyky �lenských krajín (vtedy EHS). (Vtedy to bola 

nem�ina, francúzština, talian�ina a holand�ina ako jazyky zakladajúcich štátov.) Tento �lánok 

je doteraz v platnosti, aj ke! prax je celkom iná. Kým pri pôvodných štyroch jazykoch ich 

sú�asné používanie na rokovaniach predstavovalo 12 obojstranných komunika�ných kanálov, 

pri 11 jazykoch to bolo už 110 kanálov, dnes, pri 21jazykoch je to 420 a pri 25 to bude až 600 

komunika�ných kanálov pri vzájomnom tlmo�ení. Je jasné, že nielen tento po�et, ale 

i podstatne menší, presahuje hranice technickej a terminologickej zvládnute�nosti 

 166

Najviac ob�anov EÚ má materinský jazyk nem�inu (90 mil.),  angli�tinu 64 mil. s 

tým, že z toho takmer 4 mil. Írov sa za�ína priklá�a� k vlastnému historickému jazyku. 

Francúzština a talian�ina sú rodnými jazykmi pre 60 mil. �udí. Z toho vyplýva, že popri 

dominantnej nem�ine zaujímajú rovnocennú pozíciu angli�tina, francúzština a talian�ina. 

Slovanskými jazykmi hovorí po vstupe Bulharska do EÚ 65 mil. �udí, románskymi 175 mil., 

germánskymi 182 mil. Doteraz sa nijaký slovanský štát v EÚ neusiloval získa� pozíciu 

reprezenta�ného jazyka na medzinárodnej úrovni. Túto ambíciu �iasto�ne nazna�ilo zatia� iba 

Po�sko so svojimi 40 mil. obyvate�mi (pri�om zo Slovanov, ktorí sú v EÚ, je viac ako 60 % 

Poliakov). Pri úvahách o ruštine sa dá pozorova� trend oživovania ruštiny iba ako jazyka 

externej komunikácie: pre ú�ely, ktoré súvisia najmä s ekonomickými záujmami �lenských 

štátov. 

 

Oficiálna rovina MJK 

  

Na oficiálnej úrovni si treba všíma� a jasne definova� pozíciu Európy a EÚ vo�i 

ostatnému svetu a vymedzi� postavenie jej komunika�nej prezentácie európskych politických, 

hospodárskych a mocenských záujmov. V �asti európskych inštitúcií sa postupne vyvinul, 

i ke! všeobecne nepresadil, model používania troch pracovných jazykov – angli�tiny, 

francúzštiny a nem�iny. Žia�, EÚ si pri vyty�ovaní týchto stratégií (najmä Lisabonskej 

stratégie z r. 2000) nepoložila základnú otázku: Akým jazykom bude komunikova� s vonkajším 

svetom? 

Proklamácie a prax európskej komunikácie 

  

Ak sa podrobnejšie pozrieme na prezentované proklamácie, ktoré má EÚ od po�iatku 

svojej existencie v základnej ideovej konštrukcii, vidíme, že niektoré sa ,,v tichosti“, bez 

oficializovania zmenili napriek tomu, že oficiálne zostávajú v platnosti. Východisková je 

proklamácia z roku  1958, v �lánku 217 tzv. Rímskych zmlúv. Pod�a nej oficiálnymi 

a pracovnými jazykmi zárove� sú všetky jazyky �lenských krajín (vtedy EHS). (Vtedy to bola 

nem�ina, francúzština, talian�ina a holand�ina ako jazyky zakladajúcich štátov.) Tento �lánok 

je doteraz v platnosti, aj ke! prax je celkom iná. Kým pri pôvodných štyroch jazykoch ich 

sú�asné používanie na rokovaniach predstavovalo 12 obojstranných komunika�ných kanálov, 

pri 11 jazykoch to bolo už 110 kanálov, dnes, pri 21jazykoch je to 420 a pri 25 to bude až 600 

komunika�ných kanálov pri vzájomnom tlmo�ení. Je jasné, že nielen tento po�et, ale 

i podstatne menší, presahuje hranice technickej a terminologickej zvládnute�nosti 

 166

Najviac ob�anov EÚ má materinský jazyk nem�inu (90 mil.),  angli�tinu 64 mil. s 

tým, že z toho takmer 4 mil. Írov sa za�ína priklá�a� k vlastnému historickému jazyku. 

Francúzština a talian�ina sú rodnými jazykmi pre 60 mil. �udí. Z toho vyplýva, že popri 

dominantnej nem�ine zaujímajú rovnocennú pozíciu angli�tina, francúzština a talian�ina. 

Slovanskými jazykmi hovorí po vstupe Bulharska do EÚ 65 mil. �udí, románskymi 175 mil., 

germánskymi 182 mil. Doteraz sa nijaký slovanský štát v EÚ neusiloval získa� pozíciu 

reprezenta�ného jazyka na medzinárodnej úrovni. Túto ambíciu �iasto�ne nazna�ilo zatia� iba 

Po�sko so svojimi 40 mil. obyvate�mi (pri�om zo Slovanov, ktorí sú v EÚ, je viac ako 60 % 

Poliakov). Pri úvahách o ruštine sa dá pozorova� trend oživovania ruštiny iba ako jazyka 

externej komunikácie: pre ú�ely, ktoré súvisia najmä s ekonomickými záujmami �lenských 

štátov. 

 

Oficiálna rovina MJK 

  

Na oficiálnej úrovni si treba všíma� a jasne definova� pozíciu Európy a EÚ vo�i 

ostatnému svetu a vymedzi� postavenie jej komunika�nej prezentácie európskych politických, 

hospodárskych a mocenských záujmov. V �asti európskych inštitúcií sa postupne vyvinul, 

i ke! všeobecne nepresadil, model používania troch pracovných jazykov – angli�tiny, 

francúzštiny a nem�iny. Žia�, EÚ si pri vyty�ovaní týchto stratégií (najmä Lisabonskej 

stratégie z r. 2000) nepoložila základnú otázku: Akým jazykom bude komunikova� s vonkajším 

svetom? 

Proklamácie a prax európskej komunikácie 

  

Ak sa podrobnejšie pozrieme na prezentované proklamácie, ktoré má EÚ od po�iatku 

svojej existencie v základnej ideovej konštrukcii, vidíme, že niektoré sa ,,v tichosti“, bez 

oficializovania zmenili napriek tomu, že oficiálne zostávajú v platnosti. Východisková je 

proklamácia z roku  1958, v �lánku 217 tzv. Rímskych zmlúv. Pod�a nej oficiálnymi 

a pracovnými jazykmi zárove� sú všetky jazyky �lenských krajín (vtedy EHS). (Vtedy to bola 

nem�ina, francúzština, talian�ina a holand�ina ako jazyky zakladajúcich štátov.) Tento �lánok 

je doteraz v platnosti, aj ke! prax je celkom iná. Kým pri pôvodných štyroch jazykoch ich 

sú�asné používanie na rokovaniach predstavovalo 12 obojstranných komunika�ných kanálov, 

pri 11 jazykoch to bolo už 110 kanálov, dnes, pri 21jazykoch je to 420 a pri 25 to bude až 600 

komunika�ných kanálov pri vzájomnom tlmo�ení. Je jasné, že nielen tento po�et, ale 

i podstatne menší, presahuje hranice technickej a terminologickej zvládnute�nosti 



 167

a ekonomickej únosnosti. Z tohto dôvodu sa v procese zvyšovania po�tu �lenských štátov EÚ 

v komunikácii za�ala „potichu“ aplikova� prax zameraná na redukciu po�tu pracovných 

jazykov, t.j. na tzv. selektívny multilingvizmus. Tento koncept predpokladá používanie 

jednotlivých pracovných jazykov „pod�a potreby a možností“. 

V zásade sa aplikujú tieto modely ( môžu ma� a majú nieko�ko variantov): 

� asymetrické tlmo�enie (zo všetkých jazykov iba do niektorých), 

� použitie relaisových (premos�ovacích) jazykov – dvojetapové tlmo�enie, 

� uplatnenie vedúcich jazykov (jedného, dvoch, troch, štyroch...) 

� systém lingua franca (jediný jazyk). 

 Prekladate�ská a tlmo�nícka služba inštitúcií EÚ nezvláda sú�asný rozsah tlmo�enia 

a prekladov do/z všetkých oficiálnych a pracovných jazykov EÚ a pristupuje na postupné 

obmedzovanie v prvom rade práv menších oficiálnych jazykov nových �lenských krajín. EK 

prijala preto rozhodnutie o prekladaní dokumentov pod�a ich dôležitosti, t.j. prioritu majú 

dokumenty legislatívneho a politického charakteru. Z pracovných dokumentov sa do 

ostatných jazykov prekladá len sumár v maximálnom rozsahu do 15 strán. Európsky 

parlament je jedinou inštitúciou, v ktorej sa EÚ pokúša udrža� úplný jazykový režim, t.j. 

tlmo�enie a prekladanie obojsmerne do všetkých oficiálnych a pracovných jazykov, vrátane 

írskeho jazyka. 

 Pri uplat�ovaní práva ob�anovobraca� sa na inštitúcie EÚ v oficiálnom jazyku svojej 

krajiny (majú dosta� aj odpove! v rovnakom jazyku), má Únia problémy s jeho 

zabezpe�ením, vzh�adom na obmedzené prekladate�ské kapacity a nedostatok finan�ných 

prostriedkov.Tieto skuto�nosti z praxe používania jazykov poukazujú na fakt, že skuto�nos� 

v EÚ je diametrálne odlišná od �asto zdôraz�ovaného princípu rovnosti a rovnocennosti 

jazykov �lenských krajín v zmysle oficiálnych,  pracovných a používaných. 

 Ak hodnotíme túto realitu, treba konštatova�, že osciluje na hrane modelu uplatnenia 

vedúcich jazykov (najmä angli�tiny a francúzštiny) a modelu „lingua franca“ (t.j. aplikácie 

angli�tiny), bez predchádzajúceho politického schválenia a právneho priznania dominantného 

postavenia tohto národného jazyka v MJK EÚ. To je v rozpore s po�etnými proklamáciami 

v nedávno schválenej Ústavnej zmluve, ktoré priamo zakazujú akúko�vek formu 

diskriminácie, a teda aj jazykovú. V politickej rovine sa pri bi- �i trilaterálnych vz�ahoch rieši 

jazyková otázka zvä�ša protokolárnymi dohodami, vä�šinou so zachovaním rovnosti jazykov 

zú�astnených strán. Môžeme konštatova�, že dominancia jedného národného jazyka 
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postavenia tohto národného jazyka v MJK EÚ. To je v rozpore s po�etnými proklamáciami 

v nedávno schválenej Ústavnej zmluve, ktoré priamo zakazujú akúko�vek formu 

diskriminácie, a teda aj jazykovú. V politickej rovine sa pri bi- �i trilaterálnych vz�ahoch rieši 

jazyková otázka zvä�ša protokolárnymi dohodami, vä�šinou so zachovaním rovnosti jazykov 

zú�astnených strán. Môžeme konštatova�, že dominancia jedného národného jazyka 
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a ekonomickej únosnosti. Z tohto dôvodu sa v procese zvyšovania po�tu �lenských štátov EÚ 

v komunikácii za�ala „potichu“ aplikova� prax zameraná na redukciu po�tu pracovných 

jazykov, t.j. na tzv. selektívny multilingvizmus. Tento koncept predpokladá používanie 

jednotlivých pracovných jazykov „pod�a potreby a možností“. 

V zásade sa aplikujú tieto modely ( môžu ma� a majú nieko�ko variantov): 

� asymetrické tlmo�enie (zo všetkých jazykov iba do niektorých), 

� použitie relaisových (premos�ovacích) jazykov – dvojetapové tlmo�enie, 

� uplatnenie vedúcich jazykov (jedného, dvoch, troch, štyroch...) 

� systém lingua franca (jediný jazyk). 
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jazykov �lenských krajín v zmysle oficiálnych,  pracovných a používaných. 
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(v sú�asnosti angli�tiny) v MJK - vo vz�ahoch medzi �lenskými štátmi EÚ je výsledkom 

mocenských snáh o ovládnutie kultúrneho priestoru EÚ, �o o. i spôsobuje: 

� porušovanie jazykových práv jej �lenských krajín ako sú�asti komplexu �udských práv 

a nasto�uje režim ich diskriminácie, 

� zvýhod�ovanie rodených používate�ov tohto jazyka vo�i ostatným ú�astníkom MJK tým, 

že nemusia venova� ve�ký objem svojho �asu (i prostriedkov) štúdiu cudzieho jazyka, �ím 

získavajú náskok pri štúdiu svojho odboru,  

� výrazné ekonomické náklady �lenským krajinám na prípravu svojich odborníkov 

v angli�tine, na prípravu tlmo�níkov a prekladate�ov a zna�né platby za jazykové služby, 

ktoré anglolingvným krajinám odpadajú; to sa týka aj jednotlivcov, 

� ohrozenie kultúrneho rozvoja a  zasycovanie národných jazykov cudzími prvkami a tým je 

„kontraproduktívne“ vo vz�ahu k myšlienke zachovania kultúrnej diverzity, resp. je jej 

priamym ohrozením, 

� vysokú �asovú a tým aj ekonomickú náro�nos� jej zvládnutia (pri vysokom riziku 

nedostato�ného efektu dosiahnutých výsledkov)  

� znamená, že národná kultúrna báza nie je dobrým pozadím pre budovanie pocitu 

európskej identity v ob�anoch Európy. 

EÚ má v zásade k dispozícii štyri východiská riešenia týchto problémov:  

1. dôsledné dodržiavanie rovnosti všetkých jazykov �lenských štátov v práci inštitúcií 

a orgánov EÚ (i s rizikom nezvládnute�nej technickej a ekonomickej náro�nosti),  

2. h�adanie a  výber spolo�ného jazyka, ktorého dominantnou �rtou je neutralita,  

3. selekcia jazykov �lenských krajín pre funkciu dorozumievacích prostriedkov, 

prostredníctvom ktorých by sa realizovala práca EÚ,  

4. akceptácia dominantného postavenia angli�tiny. 

K druhej alternatíve považujeme za potrebné uvies� (Košecký, Reinvart 2005, s. 115), že jeho 

výber, ktorý by mal by� zverený do rúk odborníkov, by mohol vychádza� z týchto alternatív: 

� modernizovaná latin�ina, 

� vytvorenie nového jazyka – eurolingvy, 

� jestvujúci a fungujúci plánový jazyk, 

� jazyk malého národa.   
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Tretia a štvrtá alternatíva nenap��a vyššie uvedené �udskoprávne kritériá. Princípy 

nediskriminácie ako ukazovate�a dodržiavania �udských práv by boli zachované iba v prvých 

dvoch alternatívach.  

 Ako vidíme, sú�asnej jazykovej praxi inštitúcií EÚ a EÚ chýba základ, ktorý by 

vychádzal z riešení založených na rešpektovaní vôle svojich �lenských krajín v otázke 

vzájomného dorozumievania. Napriek podpore viacjazy�nosti  sa v praxi preferuje jej živelný 

vývoj kon�iaci v preferencii jedného cudzieho jazyka. Pritom treba súhlasi� s konštatovaním 

(Blanke 2002, s. 28), že požiadavky na zoficiálnenie pozície angli�tiny (ako English-only) sa 

vyjadrujú �asto iba „ok�ukou“, pretože sú koniec koncov výrazom jazykovoimperialistického 

postoja.  

 

Možné riešenia jazykového problému v medzinárodnej komunikácii EÚ. 

  

V Európskej únii doteraz zostáva v platnosti proklamácia o používaní jazykov z roku 

1958, �l. 217 tzv. Rímskej zmluvy, pod�a ktorej oficiálnymi a pracovnými jazykmi zárove� 

sú všetky jazyky �lenských krajín (vtedy EHS), ale prax je celkom iná. Prí�inou je najmä to, 

že po�et prekladov dnes presahuje hranice technickej a terminologickej zvládnute�nosti 

a ekonomickej únosnosti. V komunikácii EÚ sa preto za�ala „potichu“ aplikova� prax 

zameraná na redukciu po�tu pracovných jazykov, t.j. na tzv. selektívny multilingvizmus. 

Tento koncept predpokladá používanie jednotlivých pracovných jazykov „pod�a potreby 

a možností“. 

V zásade sa aplikujú tieto modely ( môžu ma� a majú nieko�ko variantov): 

� asymetrické tlmo�enie (zo všetkých jazykov iba do niektorých), 

� použitie relaisových (premos�ovacích) jazykov – dvojetapové tlmo�enie, 

� uplatnenie vedúcich jazykov (jedného, dvoch, troch, štyroch...) 

� systém lingua franca (jediný jazyk). 

 Je zrejmé, že najprijate�nejšou cestou by bol systém jediného jazyka – otázkou 

zostáva, ktorý jazyk by to mal by�: niektorý národný jazyk, alebo nejaký plánový, neutrálny 

jazyk? Diskusia k tejto téme však oficiálne na najvyššej úrovni EÚ doteraz nebola otvorená 

a jazyková politika nebola rozpracovaná. Aj ke! všetky oficiálne jazyky �lenských štátov sú 

oficiálnymi jazykmi EÚ, oficiálny štatút nemá asi 50 regionálnych jazykov, ktorými hovorí až 

10 % obyvate�ov EÚ. Európska únia síce prijala nieko�ko opatrení smerujúcich k 

viacjazy�nosti, štúdiu cudzích jazykov susedov, malých jazykov na podporu vzájomného 
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V Európskej únii doteraz zostáva v platnosti proklamácia o používaní jazykov z roku 

1958, �l. 217 tzv. Rímskej zmluvy, pod�a ktorej oficiálnymi a pracovnými jazykmi zárove� 

sú všetky jazyky �lenských krajín (vtedy EHS), ale prax je celkom iná. Prí�inou je najmä to, 

že po�et prekladov dnes presahuje hranice technickej a terminologickej zvládnute�nosti 

a ekonomickej únosnosti. V komunikácii EÚ sa preto za�ala „potichu“ aplikova� prax 

zameraná na redukciu po�tu pracovných jazykov, t.j. na tzv. selektívny multilingvizmus. 

Tento koncept predpokladá používanie jednotlivých pracovných jazykov „pod�a potreby 

a možností“. 

V zásade sa aplikujú tieto modely ( môžu ma� a majú nieko�ko variantov): 

� asymetrické tlmo�enie (zo všetkých jazykov iba do niektorých), 

� použitie relaisových (premos�ovacích) jazykov – dvojetapové tlmo�enie, 

� uplatnenie vedúcich jazykov (jedného, dvoch, troch, štyroch...) 

� systém lingua franca (jediný jazyk). 

 Je zrejmé, že najprijate�nejšou cestou by bol systém jediného jazyka – otázkou 

zostáva, ktorý jazyk by to mal by�: niektorý národný jazyk, alebo nejaký plánový, neutrálny 

jazyk? Diskusia k tejto téme však oficiálne na najvyššej úrovni EÚ doteraz nebola otvorená 

a jazyková politika nebola rozpracovaná. Aj ke! všetky oficiálne jazyky �lenských štátov sú 

oficiálnymi jazykmi EÚ, oficiálny štatút nemá asi 50 regionálnych jazykov, ktorými hovorí až 

10 % obyvate�ov EÚ. Európska únia síce prijala nieko�ko opatrení smerujúcich k 

viacjazy�nosti, štúdiu cudzích jazykov susedov, malých jazykov na podporu vzájomného 
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porozumenia, ale trend dominancie jedného jazyka, v tomto prípade angli�tiny, v lepšom 

prípade tzv. ve�kých jazykov sa nedarí zmeni�.  

 Preferovaním resp. používaním úzkej skupiny jazykov EÚ porušuje ustanovenia 

Lisabonskej zmluvy a Charty základných �udských práv, jazykové práva ob�anov používa� 

materinský jazyk na rôznych komunika�ných úrovniach, �o zvyšuje riziko vzniku napätí, 

konfliktov a nedorozumení.  

 Na riešenie jazykových problémov v EÚ prichádzajú do úvahy z dlhodobého h�adiska 

2 základné prístupy: prijatie sú�asného stavu status quo, alebo zrovnoprávnenie všetkých 

jazykov (oficiálnych, neoficiálnych, vrátane jazykov pris�ahovalcov, ako som spomenul) 

prostredníctvom spolo�ného jazyka. Riešenie jazykových a kultúrnych problémov a rozvoj 

kultúrneho rozmeru v EÚ je naliehavé, je potrebné o nich otvori� celoeurópsku diskusiu, 

h�ada� riešenia so zrete�om na všetkých ob�anov a ich jazykové a kultúrne zrovnoprávnenie, 

objektívne posúdi� alternatívne možnosti riešenia jazykových a kultúrnych problémov, 

pripravi� vedecké štúdie o možných jazykových riešeniach, vrátane neutrálneho, pripravi� a 

realizova� experimentálne projekty v krajinách EÚ, vedecky vyhodnoti� ich výsledky a na 

základe výsledkov odporu�i� politikom prija� optimálne riešenie jazykovej komunikácie, 

používanie a rozvoj všetkých jazykov a ich široké uplatnenie v EÚ.  

 

Na záver uvádzame vý�atok uznesenia európskeho parlamentu (2013/2007(INI)) 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2013 o ohrozených európskych 

jazykoch a jazykovej rozmanitosti v Európskej únii  

- ke!že Lisabonská zmluva posil�uje význam cie�a zachovania a podpory kultúrneho 

a jazykového dedi�stva Európskej únie v celej jeho rozmanitosti, 

- ke!že jazyková a kultúrna rozmanitos� je jednou zo základných zásad Európskej únie, ktorá 

je zakotvená v �lánku 22 Charty základných práv: „Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú 

a jazykovú rozmanitos�“, 

- ke!že všetky jazyky Európy majú rovnakú hodnotu a vážnos�, sú neoddelite�nou sú�as�ou 

európskych kultúr a civilizácií a prispievajú k obohateniu �udstva, 

- ke!že v �lánku 167 Lisabonskej zmluvy sa jasne stanovuje, že „Únia prispieva k rozkvetu 

kultúr �lenských štátov, pri�om rešpektuje ich národnú a regionálnu rozmanitos�“, a preto 

podporuje �innos� zameranú nielen na zachovanie a ochranu bohatstva jazykového dedi�stva 

Únie ako sú�asti jej rozmanitosti, ale aj na dosiahnutie pokroku pri rozširovaní a podpore 

tohto dedi�stva popri politikách �lenských štátov, 
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- ke!že problematike ohrozených jazykov sa v rámci politiky Komisie týkajúcej sa 

viacjazy�nosti nevenuje dostatok osobitnej pozornosti; ke!že v období dvoch posledných 

viacro�ných finan�ných rámcov (2000 – 2007 a 2007 – 2013) sa výška európskych 

prostriedkov vy�lenených na tieto jazyky výrazne znížila, �o prispelo k zhoršeniu ich 

problematickej situácie, a ke!že sa nesmie dopusti�, aby táto situácia pokra�ovala aj v 

!alšom viacro�nom finan�nom rámci (2014 – 2020), 

1.   vyzýva Európsku úniu a �lenské štáty, aby venovali vä�šiu pozornos� obrovskej hrozbe, 

ktorej �elí mnoho európskych jazykov ozna�ených ako ohrozené jazyky, a aby sa 

bezvýhradne zaviazali k ochrane a podpore jedine�nej rozmanitosti jazykového a kultúrneho 

dedi�stva Únie tým, že zavedú ambiciózne aktívne revitaliza�né politiky pre príslušné jazyky 

a na tento ú�el vy�lenia primerané prostriedky; odporú�a, aby sa tieto politiky zamerali aj na 

rozvoj širšieho povedomia ob�anov EÚ o jazykovom a kultúrnom bohatstve, ktoré tieto 

spolo�enstvá predstavujú; vyzýva �lenské štáty, aby vypracovali ak�né plány na podporu 

ohrozených jazykov na základe spolo�ných osved�ených postupov, ktoré sú už v Európe k 

dispozícii v rámci viacerých jazykových spolo�enstiev; 

2.  vyzýva vlády �lenských štátov, aby odsúdili praktiky, ktoré prostredníctvom jazykovej 

diskriminácie alebo nútenej �i utajenej asimilácie boli v minulosti – alebo sú teraz – 

namierené proti identite a používaniu jazykov ohrozených jazykových spolo�enstiev alebo 

proti ich kultúrnym inštitúciám; 

3.  domnieva sa, že politika jazykového oživenia je dlhodobé úsilie, ktoré sa musí opiera� 

o rôznorodé koordinované plánovanie �inností v rôznych oblastiach, najmä v oblasti 

vzdelávania (pri�om predškolské vzdelávanie a vzdelávanie na základných školách je 

skuto�nou devízou, spolu s odbornou prípravou rodi�ov v samotnom jazyku), správy, 

mediálnych programov (vrátane možnosti zriadi� a rozvíja� rozhlasové a televízne stanice), 

umenia a vo všetkých oblastiach verejného života, �o zah#�a potrebu sprístup�ova� zdroje v 

dlhodobom horizonte; domnieva sa, že vypracovávanie takýchto programov, výmena 

osved�ených postupov medzi jazykovými spolo�enstvami a zavádzanie postupov hodnotenia 

by sa mali podporova�.  
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N�které negativní aspekty globalizace ovliv�ující fenomén 

národní kultury 

Viktor Porada, Roman Rak, Eduard Bruna 
 

Abstract 

New technologies and their accessibility to all population strata, conditioned by their 

producers’ economic interests and broad democratic freedoms, are increasingly becoming the 

target and the tool of a host of illegal interests and activities. New technologies and new 

democratic social opportunities and freedoms bring about new forms of socially much more 

dangerous crime and new problems which are difficult to tackle. In extreme cases, these 

problems can even threaten the existence of the establishment itself, placing high demands on 

the work of security forces. The globalization of economy (based on top-notch technologies) 

goes hand in hand with the ever more organized international crime, and with a close 

intertwining of criminal structures with all social groups. 

Key words: globalization, organized crime (causes, types, forms, factors, technologies), 

security services, perpetrators, prognoses.  

 

Úvodní poznámka 

  

Globalizace sou�asného sv	ta se bezprost�edn	 dotýká jakékoliv lidské �innosti a 

pozitivn	 nebo negativn	 ovliv�uje r¢zné fenomény spole�nosti v�etn	 fenoménu národní 

kultury jednotlivých stát¢ a spole�enství. Globalizace je p�edevším spojena s rozvojem 

sv	tové ekonomiky a zní vyplývajících všech aspekt¢, kterých se ekonomika dotýká (doprava, 

ekologie, sociální a zdravotní problémy apod.). Nové technologie se promítají do 

každodenního života šesti miliard lidí. Krom	 pozitiv rozvoje ekonomiky, zp¢sobené zejména 

i aplikací nových v	deckých poznatk¢ m¢žeme však zaznamenat i jevy nežádoucí, které ve 

své podstat	 ohrožují lidské spole�enství, snižují kvalitu lidského života, ohrožují další 

životní formy, samotnou planetu Zemi (zbrojení, zne�iš�ování planety, politická, sociální a 

náboženská nap	tí, zvýšenou úmrtnost na civiliza�ní choroby nebo na produkty technologií 

(automobily, zbran	, drogy apod.). 

 K jev¢m zásadn	 nežádoucím pat�í bezesporu i kriminalita ve všech svých druzích, 

formách, projevech a d¢sledcích. S globalizací sv	ta jde ruku v ruce i globalizace problém¢ 

spjatých s rozvojem kriminality. Vedle ekonomiky oficiální fungují i ekonomiky „šedé“ a 
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ekologie, sociální a zdravotní problémy apod.). Nové technologie se promítají do 

každodenního života šesti miliard lidí. Krom	 pozitiv rozvoje ekonomiky, zp¢sobené zejména 
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„�erné“, založené na liberálních tržních principech, které jsou dnes celosv	tov	 podporovány 

a rozší�eny. Neoficiální ekonomiky se ale vymykají jakýmkoliv státním regula�ním princip¢m 

a pronikají až do vrcholových státních, politických a spole�enských struktur. V �ist	 

materialisticky orientované spot�ební spole�nosti lze za peníze koupit cokoliv, stejn	 tak 

cokoliv prodat. Rozhodující je jen poptávka a nabídka, bez jakýchkoliv omezení právních, 

morálních, etických. Kriminalita na p�elomu druhého a t�etího milénia zaznamenává 

neobvyklý rozmach, který má úpln	 jiný charakter než nap�. ve dvacátých a t�icátých letech 

dvacátého století, tehdy poznamenaných celosv	tovými hospodá�skými krizemi provázených 

nemalým sociálním pnutím. 

 Nové technologie, jejich p�ístupnost širokým vrstvám obyvatelstva, která je 

podmín	na p�edevším ekonomickým zájm¢m jejich producent¢ i širokým demokratickým 

svobodám jsou také cílem i prost�edkem nejr¢zn	jších nezákonných zájm¢ a �inností. Nové 

technologie, nové demokratické spole�enské možnosti a svobody p�inášejí však i nové formy 

trestné �innosti s mnohem vyšším stupn	m spole�enské nebezpe�nosti, zcela nové a na �ešení 

velice složité problémy. Ty v extremních p�ípadech ohrožují i existenci samotného státního 

z�ízení, kladou vysoké nároky na práci bezpe�nostních složek. S globalizací ekonomiky (a s 

využitím nejmodern	jších technologií) je spjata i organizovanost a internacionalizace 

kriminality, úzké provázání zlo�inných struktur se všemi spole�enskými skupinami. 

 

Nové koncepty p�í�in organizované kriminality 

  

„Stále �ast	ji se v literatu�e objevuje názor (nejen u levicových autor¢ a intelektuál¢), 

že živnou p¢dou pro organizovanou kriminalitu jsou celosv	tové procesy tzv. kapitalistické 

globalizace. Nová organizace kapitalistického tržního hospodá�ství zasáhla po rozpadu 

socialistického bloku prakticky celý sv	t a zp¢sobuje, že propast mezi bohatými a chudými 

zem	mi se stále zv	tšuje. To mimo jiné vyvolává silné migra�ní tlaky a sytí „trhy“ 

organizovaného zlo�inu novým p�ílivem jednak kriminálních element¢ coby pachatel¢, 

jednak atraktivního „zboží“ v podob	 nejen už tradi�ních drog, ale též vále�ného materiálu, 

zbraní, dokonce i lidských orgán¢ pro transplantace, d	v�at a d	tí pro prostituci apod. 

�ast	ji než d�íve je úsp	šnost organizovaného zlo�inu, zejména nezbytného praní 

pen	z, dávána do souvislosti s novou organizací sv	tové hospodá�ské soustavy a s novými 

technologiemi platebního styku. Liberalizace ob	hu kapitálu a vznik nadnárodních 

hospodá�ských trh¢ (Evropská unie, severoamerická NAFTA, pacifický APEC apod.) 

zp¢sobuje faktický zánik státních hranic, zt	žuje kontrolu pohybu lidí, zboží a kapitálu. 
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Bankovní tajemství a rychlé p�esuny financí, umožn	né novými po�íta�ovými technologiemi 

a sít	mi, �iní finan�ní trh zcela nepr¢hledný a obtížn	 kontrolovatelný. P�i ohromném 

množství bankovních operací a nesmírném rozsahu pohybujícího se „horkého“ kapitálu 

(udává se, že denní obrat na sv	tovém finan�ním trhu �iní asi 1000 miliard dolar¢) je pom	rn	 

snadné vyprat špinavé peníze a p�elít je do r¢zných „da�ových ráj¢“, podporovaných 

egoistickými státními režimy. Zdá se, že tento faktor, stimulující aktivity organizovaného 

zlo�inu, nabývá na d¢ležitosti a neda�í se ho eliminovat p�es �etné mezinárodní iniciativy 

zam	�ené proti praní pen	z“ (Musil 1999).  

Fenomén organizované kriminality je v poslední dob	 �asto dáván do souvislosti 

s hlubokými zm�nami hodnotového a normativního systému konven�ní spole�nosti, který 

ztrácí svou integrativní sílu (Wilhelms 1993). Organizovaná kriminalita je reakcí na slabou 

spole�nost a stát, který není s to uspokojit zájmy lidí. Spole�enské a státní instituce �ím dál 

více pozbývají autoritu, jejich výkonnost je slabá a deficitní (Schlee 1990). Zeslabování moci 

státních a spole�enských institucí je p�íležitostí k tomu, aby do uvoln	ného prostoru pronikly 
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informacemi, odcizenými vozidly, um	leckými památkami, audiové a softwarové pirátství, 

nedovolené podnikání, korupce apod. Konven�ní hodnotový systém je nahrazován normami 

kriminálního podsv	tí. Dochází k pozoruhodné symbióze zlo�inného prost�edí 

s hospodá�skými a sociálními strukturami, posléze jsou infikovány i mocenské státní a 

politické elity (Williams 1995)  

 V postkomunistických zemích st�ední i východní Evropy je patrný i zcela opa�ný 

proces. Chování politik¢ a vedoucích p�edstavitel¢ státních institucí, v�etn	 ekonomických 

subjekt¢ (ministerstev, státních organizací, bank, pojiš�oven, nejr¢zn	jších fond¢ apod.) 

dávají špatný p�íklad �adovým ob�an¢m. Negativní efekt se rychle lavinovit	 ší�í. „Pro� 

nemohu d	lat i já to, co d	la asi v	tšina ostatních, zejména tehdy, kdy se má životní úrove� 

neustále snižuje?“ Dochází k morálnímu a spole�enskému rozkladu. Masové sd	lovací 

prost�edky (komer�ní i státní) situaci zhoršují tím, že svá zpravodajství zam	�ují jen na 

negativní jevy. P¢vodn	 dob�e cílené a uvoln	né myšlenky „glasnosti“ napomáhají morální 

destrukci spole�nosti. V televizi, novinách a �asopisech, v prost�edí Internetu apod. najdeme 

�adu návod¢, jak si pomoci k lepší životní úrovni anebo alespo� vnit�n	 ú�elov	 a egoisticky 

od¢vodnit vlastní nemorální, neprávní nebo neetické chování. ¤ada návod¢ je �ist	 

technologicky orientována (jak sestrojit nejr¢zn	jší výbušniny, zbran	, jak p	stovat konopí, 

p�ekonat r¢zná zabezpe�ovací za�ízení, vstoupit do informa�ních systém¢, rozluštit r¢zné 

šifry apod.) Z tohoto pohledu moderní technologie, neobjektivní ú�elová informovanost, 

podmín	ná jen zv	tšováním divácké sledovanosti nebo nákladu, nedostate�ná spole�enská 

kontrola, sehrávají v ur�ité mí�e velice negativní spole�enskou roli. 

 A�koliv u zrodu organizovaného zlo�inu nestojí žádné politické cíle, nýbrž „toliko“ 

touha maximalizovat zisk, m¢že mít nazna�ený vývoj velmi závažné politické d¢sledky: vede 

k podkopávání základ¢ demokratické spole�nosti a právního státu (Wittkämpfer, Krevert, 

Kohl 1996). Nutno si také všimnout ur�itých objektivních faktor¢, které p�ispívají k oživování 

rasismu, xenofobie a extremismu (Osman�ík 1997). Z otev�ení hranic t	ží mezinárodní 

organizovaný zlo�in, v n	mž se �asto angažují práv	 cizinci pocházející ze zemí t�etího sv	ta 

nebo z bývalého sov	tského bloku. Z uvedených zemí nastal p�íliv i dalších nežádoucích osob 

z nejr¢zn	jších sfér sociální patologie. Výrazn	 zesílila i nekontrolovatelná ekonomicky 

motivovaná migracemi z uvedených zemí. Práv	 v této dob	 donucují hospodá�ské potíže 

vlády omezovat sociální výdaje. S postupující automatizací a komputerizací roste 

nezam	stnanost, což souvisí i s globalizací sv	tové ekonomiky a p�enášením výroby do 

zaostalejších zemí s lacin	jší pracovní silou a s nižšími dan	mi. Nezam	stnanost nabývá stále 

více charakteru dlouhodobé nebo trvalé ztráty práce. Cizinci jsou proto vnímány ve�ejností 
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nemohu d	lat i já to, co d	la asi v	tšina ostatních, zejména tehdy, kdy se má životní úrove� 

neustále snižuje?“ Dochází k morálnímu a spole�enskému rozkladu. Masové sd	lovací 

prost�edky (komer�ní i státní) situaci zhoršují tím, že svá zpravodajství zam	�ují jen na 

negativní jevy. P¢vodn	 dob�e cílené a uvoln	né myšlenky „glasnosti“ napomáhají morální 

destrukci spole�nosti. V televizi, novinách a �asopisech, v prost�edí Internetu apod. najdeme 

�adu návod¢, jak si pomoci k lepší životní úrovni anebo alespo� vnit�n	 ú�elov	 a egoisticky 

od¢vodnit vlastní nemorální, neprávní nebo neetické chování. ¤ada návod¢ je �ist	 

technologicky orientována (jak sestrojit nejr¢zn	jší výbušniny, zbran	, jak p	stovat konopí, 

p�ekonat r¢zná zabezpe�ovací za�ízení, vstoupit do informa�ních systém¢, rozluštit r¢zné 

šifry apod.) Z tohoto pohledu moderní technologie, neobjektivní ú�elová informovanost, 

podmín	ná jen zv	tšováním divácké sledovanosti nebo nákladu, nedostate�ná spole�enská 

kontrola, sehrávají v ur�ité mí�e velice negativní spole�enskou roli. 

 A�koliv u zrodu organizovaného zlo�inu nestojí žádné politické cíle, nýbrž „toliko“ 

touha maximalizovat zisk, m¢že mít nazna�ený vývoj velmi závažné politické d¢sledky: vede 

k podkopávání základ¢ demokratické spole�nosti a právního státu (Wittkämpfer, Krevert, 

Kohl 1996). Nutno si také všimnout ur�itých objektivních faktor¢, které p�ispívají k oživování 

rasismu, xenofobie a extremismu (Osman�ík 1997). Z otev�ení hranic t	ží mezinárodní 

organizovaný zlo�in, v n	mž se �asto angažují práv	 cizinci pocházející ze zemí t�etího sv	ta 

nebo z bývalého sov	tského bloku. Z uvedených zemí nastal p�íliv i dalších nežádoucích osob 

z nejr¢zn	jších sfér sociální patologie. Výrazn	 zesílila i nekontrolovatelná ekonomicky 

motivovaná migracemi z uvedených zemí. Práv	 v této dob	 donucují hospodá�ské potíže 

vlády omezovat sociální výdaje. S postupující automatizací a komputerizací roste 

nezam	stnanost, což souvisí i s globalizací sv	tové ekonomiky a p�enášením výroby do 

zaostalejších zemí s lacin	jší pracovní silou a s nižšími dan	mi. Nezam	stnanost nabývá stále 

více charakteru dlouhodobé nebo trvalé ztráty práce. Cizinci jsou proto vnímány ve�ejností 
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vysp	lých zemí jako lidé, kte�í jsou bezprost�edn	 spojeni s nejvyššími riziky, p�ed nimiž 

hostitelské státy stojí. Objektivní politická a ekonomická situace tyto státy nutí, aby p�ijímaly 

opat�ení, od kterých si slibují omezení nekontrolovatelné migrace a regulaci pohybu a 

zam	stnání cizinc¢. Hranice, donedávna doširoka otev�ené, se znovu p�ivírají. Za pomoci 

modern	jší techniky se zajiš�uje jejich nepropustnost. Schengenské dohody jen nazna�ují 

budoucí vývoj. Reakcí na toto opat�ení je zesílení ilegální migrace. Podnikání v tomto oboru 

se velice pružn	 ujal mezinárodní organizovaný zlo�in a �erpá z n	ho zisky, které podle 

odhadu odborník¢ p�esahují zisky z nedovoleného obchodu s drogami. Problematika cizinc¢ 

ve výše uvedených souvislostech je pochopiteln	 velice atraktivní pro média. Vytvá�í ve 

spole�nosti atmosféru ohrožení, která vždy n	jak souvisí s nežádoucími cizinci. Sociální 

nap	tí a konflikty, které se z toho rodí, jsou op	t p�íznivou p¢dou pro nástup politického 

extremismu a terorismu. Demokratické právní státy budou muset proti rasismu, xenofobii a 

extremismu hájit svou legitimitu i použitím mocenských prost�edk¢ v�etn	 trestní represe. 

Spole�enský vývoj je t	žko p�edvídatelný. Nelze proto vylou�it ani jeho optimisti�t	jší 

variantu, odpovídající p�esv	d�ení, že lidé jsou jen v zásad	 a ve v	tšin	 své bytosti racionální 

a morální. 

 

Druhy kriminality v sou�asném sv�t� 
 

  

V �ad	 odborných publikací i u�ebnic nalezneme zejména následující druhy 

kriminality, ve kterých se �asto projevuje i prvek organizovanosti (Musil 1999): 

Drogová kriminalita, v�etn� nelegálního obchodu s prekurzory1. 

Finan�ní kriminalita. 

Hospodá�ské trestné �iny. 

Ilegální obchod se zbran�mi a výbušninami. 

Imigra�ní kriminalita (pašování lidí p�es hranice stát). 

Korupce na rzných úrovních. 

Krádeže a vykrádání vozidel, pojistné podvody. 

Krádeže kulturních památek a obchod s nimi. 

Kriminalita spjatá s no�ním životem (prostituce, herny). 

Majetkové trestné �iny. 

Mezinárodní pornografie, využívající nezletilé osoby. 

                                                 
1Prekurzor  - výchozí (chemická) látka (v�etn	 nap�. ur�itých lé�iv) nebo meziprodukt, z n	hož vzniká výsledný 
produkt – v našem p�ípad	 droga. 
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(Mezinárodní) terorismus. 

Násilná trestná �innost, v�etn� nájemných vražd, únos, loupeží, ozbrojených p�epad, 

vydírání.  

Nezákonný obchod a podnikání. 

Nezákonný obchod s ohroženými druhy flóry a fauny. 

Obchod s lidmi (za ú�elem nap�. prostituce), s lidskými orgány. 

Obchod se strategickým vojenským materiálem (obohacený uran, plutonium, chemické a 

biologické látky, technologické a po�íta�ové komponenty apod.). 

Organizovaný zlo�in. 

Pad�lání m�ny. 

Pad�lání pas a víz, ú�edních listin. 

Po�íta�ová kriminalita. 

Finan�ní a jiné podvody. 

Porušování autorských práv, prmyslových vzor, prmyslového a duševního vlastnictví 

v�etn� audio, video a softwarového pirátství. 

Racketeering (vymáhání ochrany, „výpalného“) aj. 

Je pochopitelné, že �len	ní druh¢ kriminality je um	lé a závisí na pohledu na tuto 

problematiku, na samotném ú�elu �len	ní. Pro dnešní (organizovanou) kriminalitu je typické, 

že p�echází mezi mnoha r¢znými druhy a formami. Podstatný je i ten fakt, že dnešní 

kriminalita se dotýká tém	� jakékoliv lidské �innosti nebo zájmu. 

 

Nové formy organizované kriminality 

 

 Tyto druhy jsou popsány nap�. v prameni, který �erpá z dalších zahrani�ních zdroj¢ 

(Musil 1999). Názory, vyslovené v odborné literatu�e ohledn	 forem organizované 

kriminality, mají �asto povahu expertních odhad¢ a n	kdy jsou vyvozovány 

z nereprezentativního vzorku p�ípad¢ nebo dokonce jen z jednotlivých kauz (Cejp 1998). 

Uve!me n	které názory obecné povahy, které se vyskytují v dostupných pramenech: Formy 

organizované kriminality se stále více p�izpsobují podmínkám tržního hospodá�ství. 

Organizovaná kriminalita prokazuje vysokou adaptabilitu na vn	jší podmínky a dokáže se 

dob�e integrovat do hospodá�ských mechanism¢. V d�ív	jších letech se organizovaný zlo�in 

uplat�oval p�edevším na tzv. „�erném“ trhu – obchodoval s “páchnoucími“ komoditami, jako 

jsou drogy, pad	lané peníze, prostituce, zakázané zbran	 apod. anebo se zbožím ilegálního 

p¢vodu (um	leckými p�edm	ty, kradenými automobily apod.). V posledních letech je 
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Organizovaný zlo�in. 

Pad�lání m�ny. 

Pad�lání pas a víz, ú�edních listin. 

Po�íta�ová kriminalita. 

Finan�ní a jiné podvody. 

Porušování autorských práv, prmyslových vzor, prmyslového a duševního vlastnictví 

v�etn� audio, video a softwarového pirátství. 

Racketeering (vymáhání ochrany, „výpalného“) aj. 

Je pochopitelné, že �len	ní druh¢ kriminality je um	lé a závisí na pohledu na tuto 

problematiku, na samotném ú�elu �len	ní. Pro dnešní (organizovanou) kriminalitu je typické, 

že p�echází mezi mnoha r¢znými druhy a formami. Podstatný je i ten fakt, že dnešní 

kriminalita se dotýká tém	� jakékoliv lidské �innosti nebo zájmu. 

 

Nové formy organizované kriminality 
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kriminality, mají �asto povahu expertních odhad¢ a n	kdy jsou vyvozovány 

z nereprezentativního vzorku p�ípad¢ nebo dokonce jen z jednotlivých kauz (Cejp 1998). 

Uve!me n	které názory obecné povahy, které se vyskytují v dostupných pramenech: Formy 

organizované kriminality se stále více p�izpsobují podmínkám tržního hospodá�ství. 

Organizovaná kriminalita prokazuje vysokou adaptabilitu na vn	jší podmínky a dokáže se 

dob�e integrovat do hospodá�ských mechanism¢. V d�ív	jších letech se organizovaný zlo�in 

uplat�oval p�edevším na tzv. „�erném“ trhu – obchodoval s “páchnoucími“ komoditami, jako 

jsou drogy, pad	lané peníze, prostituce, zakázané zbran	 apod. anebo se zbožím ilegálního 

p¢vodu (um	leckými p�edm	ty, kradenými automobily apod.). V posledních letech je 

 178

(Mezinárodní) terorismus. 

Násilná trestná �innost, v�etn� nájemných vražd, únos, loupeží, ozbrojených p�epad, 

vydírání.  

Nezákonný obchod a podnikání. 

Nezákonný obchod s ohroženými druhy flóry a fauny. 

Obchod s lidmi (za ú�elem nap�. prostituce), s lidskými orgány. 

Obchod se strategickým vojenským materiálem (obohacený uran, plutonium, chemické a 

biologické látky, technologické a po�íta�ové komponenty apod.). 

Organizovaný zlo�in. 

Pad�lání m�ny. 

Pad�lání pas a víz, ú�edních listin. 

Po�íta�ová kriminalita. 

Finan�ní a jiné podvody. 

Porušování autorských práv, prmyslových vzor, prmyslového a duševního vlastnictví 

v�etn� audio, video a softwarového pirátství. 

Racketeering (vymáhání ochrany, „výpalného“) aj. 

Je pochopitelné, že �len	ní druh¢ kriminality je um	lé a závisí na pohledu na tuto 

problematiku, na samotném ú�elu �len	ní. Pro dnešní (organizovanou) kriminalitu je typické, 

že p�echází mezi mnoha r¢znými druhy a formami. Podstatný je i ten fakt, že dnešní 

kriminalita se dotýká tém	� jakékoliv lidské �innosti nebo zájmu. 

 

Nové formy organizované kriminality 

 

 Tyto druhy jsou popsány nap�. v prameni, který �erpá z dalších zahrani�ních zdroj¢ 

(Musil 1999). Názory, vyslovené v odborné literatu�e ohledn	 forem organizované 

kriminality, mají �asto povahu expertních odhad¢ a n	kdy jsou vyvozovány 

z nereprezentativního vzorku p�ípad¢ nebo dokonce jen z jednotlivých kauz (Cejp 1998). 

Uve!me n	které názory obecné povahy, které se vyskytují v dostupných pramenech: Formy 

organizované kriminality se stále více p�izpsobují podmínkám tržního hospodá�ství. 

Organizovaná kriminalita prokazuje vysokou adaptabilitu na vn	jší podmínky a dokáže se 

dob�e integrovat do hospodá�ských mechanism¢. V d�ív	jších letech se organizovaný zlo�in 

uplat�oval p�edevším na tzv. „�erném“ trhu – obchodoval s “páchnoucími“ komoditami, jako 

jsou drogy, pad	lané peníze, prostituce, zakázané zbran	 apod. anebo se zbožím ilegálního 

p¢vodu (um	leckými p�edm	ty, kradenými automobily apod.). V posledních letech je 

 178

(Mezinárodní) terorismus. 

Násilná trestná �innost, v�etn� nájemných vražd, únos, loupeží, ozbrojených p�epad, 

vydírání.  

Nezákonný obchod a podnikání. 

Nezákonný obchod s ohroženými druhy flóry a fauny. 

Obchod s lidmi (za ú�elem nap�. prostituce), s lidskými orgány. 

Obchod se strategickým vojenským materiálem (obohacený uran, plutonium, chemické a 

biologické látky, technologické a po�íta�ové komponenty apod.). 

Organizovaný zlo�in. 

Pad�lání m�ny. 

Pad�lání pas a víz, ú�edních listin. 

Po�íta�ová kriminalita. 

Finan�ní a jiné podvody. 

Porušování autorských práv, prmyslových vzor, prmyslového a duševního vlastnictví 

v�etn� audio, video a softwarového pirátství. 

Racketeering (vymáhání ochrany, „výpalného“) aj. 

Je pochopitelné, že �len	ní druh¢ kriminality je um	lé a závisí na pohledu na tuto 

problematiku, na samotném ú�elu �len	ní. Pro dnešní (organizovanou) kriminalitu je typické, 

že p�echází mezi mnoha r¢znými druhy a formami. Podstatný je i ten fakt, že dnešní 

kriminalita se dotýká tém	� jakékoliv lidské �innosti nebo zájmu. 

 

Nové formy organizované kriminality 

 

 Tyto druhy jsou popsány nap�. v prameni, který �erpá z dalších zahrani�ních zdroj¢ 

(Musil 1999). Názory, vyslovené v odborné literatu�e ohledn	 forem organizované 

kriminality, mají �asto povahu expertních odhad¢ a n	kdy jsou vyvozovány 

z nereprezentativního vzorku p�ípad¢ nebo dokonce jen z jednotlivých kauz (Cejp 1998). 

Uve!me n	které názory obecné povahy, které se vyskytují v dostupných pramenech: Formy 

organizované kriminality se stále více p�izpsobují podmínkám tržního hospodá�ství. 

Organizovaná kriminalita prokazuje vysokou adaptabilitu na vn	jší podmínky a dokáže se 

dob�e integrovat do hospodá�ských mechanism¢. V d�ív	jších letech se organizovaný zlo�in 

uplat�oval p�edevším na tzv. „�erném“ trhu – obchodoval s “páchnoucími“ komoditami, jako 

jsou drogy, pad	lané peníze, prostituce, zakázané zbran	 apod. anebo se zbožím ilegálního 

p¢vodu (um	leckými p�edm	ty, kradenými automobily apod.). V posledních letech je 



 179

sortiment zboží a služeb, který poskytují zlo�inecké organizace, stále širší – zahrnuje nap�. 

obchod s nemovitostmi, likvidaci odpad¢, hotelové služby, sm	nárenství, dovoz technologií, 

produkci softwaru apod. Zlo�inecké organizace se �asto organizují ve více oborech, krom	 

ilegálních aktivit provozují i „po�estné“ obchody a výrobu, na jejichž �innosti se podílejí i 

normální firmy. Tato �innost je p�evzatá ze špionážní praxe, v rámci níž zpravodajské služby 

vytvá�ejí tzv. „krycí“ firmy. Toto pror¢stání �erného a normálního trhu je velmi nebezpe�né – 

jednak poskytuje zlo�ineckým organizacím dobré krytí a alibi a posiluje jejich hospodá�skou 

stabilitu, jednak infikuje hospodá�ské prost�edí a zanáší do n	j nep�ípustné praktiky obvyklé 

v podsv	tí (násilí, vydírání, korupce, fyzická likvidace, žhá�ství). Protože hospodá�ské 

aktivity jsou dnes velmi komplikované, je pro policii a justi�ní orgány stále obtížn	jší 

rozpoznat indikátory nelegální �innosti a dokázat ji. 

 Stále pokra�uje proces internacionalizace organizované kriminality. Tento jev není 

ni�ím novým, projevuje se již od 60. let, avšak v devadesátých letech ješt	 více zesílil. 

Huberová se domnívá, že míra internacionalizace organizovaného zlo�inu „stoupla o n	kolik 

�ád¢“ (Huberová, 1998). Má souvislost s pokra�ující politickou a hospodá�skou integrací zemí 

západní Evropy, která uvádí do pohybu nové finan�ní zdroje, lákavé pro zlo�inecké 

organizace. V posledních letech se nap�. rozmohly tzv. subven�ní podvody ke škod	 rozpo�tu 

Evropské unie. Odstran	ní hrani�ních kontrol na vnit�ních hranicích �lenských zemí 

Schengenské dohody rozší�ilo opera�ní prostor pro mezinárodní zlo�in, usnadnilo mj. též 

praní pen	z a pohyb pachatel¢. Internacionalizace organizovaného zlo�inu se projevuje 

v mnoha ohledech. Zlo�inecké organizace operující na území dvou a více stát¢ vyvážejí zisk 

do ciziny, pachatelé se ukrývají v cizin	 p�ed postihem apod. Také složení zlo�ineckých 

skupin p¢sobících uvnit� státu bývá z�ídkakdy národnostn	 homogenní, naopak velmi �asto je 

zna�n	 pestré. 

 Pravd	podobn	 dále pokra�uje proces brutalizace organizovaného zlo�inu, což se 

projevuje �astým použitím fyzického násilí, jehož nejk�iklav	jší podobou jsou nájemné 

vraždy. Násiln	jší formy používá organizovaná kriminalita v zemích st�ední a východní 

Evropy, v západní Evrop	 je v posledních letech situace mén	 dramatická. Tento jev je dáván 

do souvislosti s konkuren�ním bojem zlo�ineckých organizací o nová teritoria: poté, co jsou 

trhy rozd	leny, situace se zklid�uje a zlo�inci za�nou používat subtiln	jší metody. 

 Vzr¢stající technizace, modernizace a profesionalizace je dalším p�ízna�ným rysem 

organizované kriminality posledních let. Tzv. logistika organizované kriminality2 se stále 

                                                 
2SIEBER, U., BÖGEL, M. Logistik der OrganisiertenKriminalität. Wiesbaden, BKA (N	mecký spolkový 
kriminální ú�ad), 1993; Kriminalistika 1998, �. 2, s. 153-169. 
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2SIEBER, U., BÖGEL, M. Logistik der OrganisiertenKriminalität. Wiesbaden, BKA (N	mecký spolkový 
kriminální ú�ad), 1993; Kriminalistika 1998, �. 2, s. 153-169. 
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zdokonaluje s r¢stem technického pokroku, p�i�emž lze pozorovat, že technické vybavení 

zlo�inc¢ je n	kdy dokonalejší než arzenál policie (policista pronásledující bandu gangster¢ 

ujížd	jících v p�epychové limuzín	 je vd	�ným nám	tem �etných karikatur). Zcela b	žné 

vybavení zlo�inc¢ mobilními telefony je dnes dopln	no barevnými kopírovacími p�ístroji 

umož�ující pad	lání dokument¢ všeho druhu, využíváním po�íta�ových sítí atd. Tyto 

vymoženosti nalézají uplatn	ní bu! p�ímo jako nástroj páchání trestných �in¢ (nap�. 

kriminalita páchaná prost�ednictvím internetu, pad	lání pen	z, platebních nebo telefonních 

karet a elektronických �ip¢), nebo jako prost�edek umož�ující uniknout trestnímu postihu 

(nap�. elektronická kontrola policejního radioprovozu). Jsou zaznamenány p�ípady, kdy 

zlo�inecké organizace najímají vysoce specializované externí odborníky – nejen k výrob	 

drog jako d�íve, ale též k da�ovému a právnímu poradenství, k ocen	ní hrozícího rizika („Risk 

Assesment“) apod. 

Stále �ast	ji je konstatováno, že doprovodným znakem organizované kriminality je 

korupce. Je spjata zejména s organizovanou hospodá�skou kriminalitou (subven�ní a úv	rové 

podvody, získávání ve�ejných zakázek, podvody p�i privatizaci státního majetku atd.)., n	kdy 

slouží k získávání ochrany �i podpory ze strany politik¢, ú�edník¢, policist¢, státních zástupc¢ 

a soudc¢. V n	kterých evropských zemích (N	mecko, Rakousko) byly tyto korup�ní p�ípady 

prozatím omezeny na funkcioná�e nižší a st�ední úrovn	, v jiných zemích (Itálie, Belgie) se již 

vyskytly korup�ní skandály zasahující do nejvyšších politických a státních úrovní.  
 

 

Faktory ovliv�ující r�st p�ítomné i budoucí sv�tové (mezinárodní, organizované) 

kriminality 

  

Odborná literatura3 uvádí zejména tyto faktory, mající vliv na závažnou kriminalitu: 

 Internacionalizace problém v oblasti politické, hospodá�ské, sociální, bezpe�nostní a 

ideologické v d¢sledku rozvoje moderních dopravních, informa�ních a komunika�ních 

prost�edk¢, které stále více sbližují jednotlivé zem	 a kontinenty. 

 Integrace, tj. prolínání r¢zných oblastí, vedoucí k prohlubování jejich vzájemných 

závislostí, nap�. hospodá�ství, zam	stnanosti, sociálního smíru, vnit�ní bezpe�nosti apod.  

                                                 
3STÜMPER, A. Ein Blück in die Zukunft. Versuch einer Kriminalitätsprognose.Kriminalistik. Kriminalistik 
Verlag Heidelberg 1996, �. 6, str. 378-384. PROTIVÍNSKÝ, M. K fenoménu kriminality.Kriminalistika, 1997, 
�. 3, str. 193 – 199. 
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 Sv�tové hospodá�ství. Dnešní a zejména budoucí úst�ední problémy budou stále více 

ur�ovány a �ešeny praktickým „�ádem sv	tového hospodá�ství“. To se týká nejen existen�ních 

ekologických problém¢ naší Zem	 (viz nap�. likvidaci deštných prales¢), nýbrž i zost�ování 

konfliktu v d¢sledku k�iklavých nepom	r¢ mezi bohatými zem	mi (severními) a zem	mi 

chudými (jižními). Jde o problémy tzv. t�etího sv	ta, jehož dluhy stále nar¢stají a také o 

problémy hospodá�ských azylant¢. Hrozí však i velké nebezpe�í, že proces zbída�ování 

jistých skupin obyvatelstva nastane i v západoevropských zemích, tj. že se budou dále rozvíjet 

n¢žky mezi chudými a bohatými, což povede k r¢stu sociálního nap	tí. Tento vývoj se zost�í 

ješt	 v d¢sledku konkuren�ního boje, p�inášejícího konflikty, insolvenci a bankroty. 

 Vliv (ingerence) státu. Do o�ekávané celosv	tové hospodá�ské p�eorientace a s ní 

spojeného konkuren�ního boje budou stále více vtahovány i státy, aby zajistily vnit�ní sociální 

smír a zam	stnanost v pr¢myslu vlastní zem	. V této souvislosti jsou �asto zmi�ovány n	které 

konkrétní p�ípady vzájemných hospodá�ských špionáží provedených tajnými službami 

r¢zných, politicky spolupracujících zemí (USA x Evropa: Boening x Airbus). Pr¢myslová 

špionáž se zost�ila a zintenzívnila po skon�ení studené války. Prost�edky vázané na vojenskou 

a politickou špionáž byly orientovány na špionáž v	decko-technickou. 

 Internacionalizace kriminálního mocenského potenciálu. Zahrani�ní kriminální 

organizace se stále více snaží pronikat na evropské trhy. Jako p�íklad se uvádí 15 000 

ozbrojenc¢ „opiového krále“ Khun Sa v Barm	 a desetitisícové únosy v �ín	, v jejichž 

souvislosti byly ženy donucovány k prostituci. Pramen zmi�uje i pom	ry ve velkom	stech 

N	mecka, zejména �innost kuplí�ských organizací ruských, tureckých, albánských, 

jugoslávských a afrických. 

 Nebezpe�ná nekoordinovanost. Sr¢stání stát¢ a kontinent¢ p�ináší s sebou také 

nejrozli�n	jší problémy právní, sociální, politické, hospodá�ské a finan�ní. To umož�uje 

zlo�inc¢m páchat „inteligentní“ delikty, které jim vynášejí nesmírné zisky, sloužící k dalšímu 

rozvoji zlo�ineckých organizací a jejich aktivit. 

 Krimináln� politický „sociální spor“. V kriminální politice se vytvá�í „sociální spor“ 

mezi potíráním „kriminality bílých líme�k¢“ na jedné stran	 a „ostatní kriminalitou“ na druhé 

stran	, nebo� hranice mezi nimi není pevná. 

 Technika. Využití technických vymožeností k trestné �innosti vyhovuje p�edevším 

profesionálním zlo�inc¢m, kte�í nenarážejí na žádné právní a finan�ní p�ekážky. Moderní 

informa�ní a komunika�ní možnosti s sebou p�inášejí zcela nové modus operandus (zp¢sob 

spáchání trestného �inu). V tomto sm	ru je t�eba se obávat p�edevším terorist¢ a neurotik¢, 

pokud by se jim dostaly do rukou jaderné, chemické, biologické zbran	. 
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n¢žky mezi chudými a bohatými, což povede k r¢stu sociálního nap	tí. Tento vývoj se zost�í 

ješt	 v d¢sledku konkuren�ního boje, p�inášejícího konflikty, insolvenci a bankroty. 

 Vliv (ingerence) státu. Do o�ekávané celosv	tové hospodá�ské p�eorientace a s ní 

spojeného konkuren�ního boje budou stále více vtahovány i státy, aby zajistily vnit�ní sociální 

smír a zam	stnanost v pr¢myslu vlastní zem	. V této souvislosti jsou �asto zmi�ovány n	které 

konkrétní p�ípady vzájemných hospodá�ských špionáží provedených tajnými službami 

r¢zných, politicky spolupracujících zemí (USA x Evropa: Boening x Airbus). Pr¢myslová 

špionáž se zost�ila a zintenzívnila po skon�ení studené války. Prost�edky vázané na vojenskou 

a politickou špionáž byly orientovány na špionáž v	decko-technickou. 

 Internacionalizace kriminálního mocenského potenciálu. Zahrani�ní kriminální 

organizace se stále více snaží pronikat na evropské trhy. Jako p�íklad se uvádí 15 000 

ozbrojenc¢ „opiového krále“ Khun Sa v Barm	 a desetitisícové únosy v �ín	, v jejichž 

souvislosti byly ženy donucovány k prostituci. Pramen zmi�uje i pom	ry ve velkom	stech 

N	mecka, zejména �innost kuplí�ských organizací ruských, tureckých, albánských, 

jugoslávských a afrických. 

 Nebezpe�ná nekoordinovanost. Sr¢stání stát¢ a kontinent¢ p�ináší s sebou také 

nejrozli�n	jší problémy právní, sociální, politické, hospodá�ské a finan�ní. To umož�uje 

zlo�inc¢m páchat „inteligentní“ delikty, které jim vynášejí nesmírné zisky, sloužící k dalšímu 

rozvoji zlo�ineckých organizací a jejich aktivit. 

 Krimináln� politický „sociální spor“. V kriminální politice se vytvá�í „sociální spor“ 

mezi potíráním „kriminality bílých líme�k¢“ na jedné stran	 a „ostatní kriminalitou“ na druhé 

stran	, nebo� hranice mezi nimi není pevná. 

 Technika. Využití technických vymožeností k trestné �innosti vyhovuje p�edevším 

profesionálním zlo�inc¢m, kte�í nenarážejí na žádné právní a finan�ní p�ekážky. Moderní 

informa�ní a komunika�ní možnosti s sebou p�inášejí zcela nové modus operandus (zp¢sob 

spáchání trestného �inu). V tomto sm	ru je t�eba se obávat p�edevším terorist¢ a neurotik¢, 

pokud by se jim dostaly do rukou jaderné, chemické, biologické zbran	. 
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 Kulturní a náboženské konflikty. Moderní kriminalita se projevuje na pozadí st�et¢ 

zcela r¢zných kultur a náboženství s kontroverzními etickými a sv	tonázorovými pojetími. 

Uvádí se nap�. p�ípady Salmana Rushdieho, fundamentalistického teroristického komanda 

v Alžírsku. V poslední dob	 Kosovo, Jugoslávie, �e�ensko a další kavkazské postsov	tské 

regiony, oblasti ruského st�edního a dálného východu, sousedící s islámskými asijskými státy. 

 Krize hodnot. V literatu�e se uvádí, že Západ se nachází v dalekosáhlé hodnotové 

krizi, spjaté s propadem starých, pevných hodnotových kritérií a hledáním hodnot nových. 

Jedná se též o st�et hodnot uznávanými d	tmi a mladistvími na jedné stran	 a hodnot starší 

generace na stran	 druhé. To souvisí s nar¢stající d	tskou kriminalitou a zvyšujícím se 

nebezpe�ím ze strany jistých sekt (Sv	dky Jehovovi, Mormóni, Scientologové apod.) 

 Efekt „nákazy“. V d¢sledku tohoto efektu jsou do kriminality vtahováni i „slušní 

ob�ané“ (da�ové a pojiš�ovací delikty, obchody za hranicí legálnosti, korupce apod.). 

 Kriminální nebezpe�í plynoucí ze ztráty smyslu života. Uvádí se vandalismus, 

bezd¢vodné násilí na chodcích, vraždy z  obecné nenávisti, útoky na vlastní d	ti a rodinné 

p�íslušníky (i se sociálním podtextem), trestná �innost fanatik¢ a extremist¢. 

 Rostoucí p�edstih profesionálního zlo�inu. Upev�ování a rozši�ování závažné 

profesionální kriminality a jejích struktur jde kup�edu vždy rychleji, než stát dokáže na tento 

vývoj reagovat. 

 Zneužívání ob�anských práv a svobod. Rostoucí respektování práv a svobod 

jednotlivého ob�ana m¢že vést k potla�ení vlivu státu na potírání kriminality a k vytvá�ení 

prostoru pro její páchání práv	 na tom, kdo m	l být respektováním práv a svobod chrán	n. 

Tyto názory jsou �asto uvád	ny policejními specialisty, protože si uv	domují nezbytnost 

ofenzivn	jšího boje s kriminalitou, zejména s organizovaným zlo�inem. Odvolávají se na 

bezpe�nostní praxi jiných zemí a uvádí p�íklady z USA, Francie, Turecka, Itálie, Libanonu, 

nap�. možnost vým	ny informací mezi zpravodajskými službami a policií, nasazení 

pozemního vojska, námo�nictva a celník¢ v boji proti narkomafiím, terorist¢m apod.  

 Chybné nasazení policejních sil. Zahrani�ní prameny zd¢raz�ují, že policie a justice 

by se p�i nasazování svých sil m	ly d¢sledn	 �ídit zásadou p�im	�enosti, tj. závažností a 

významem trestní v	ci, a silami neplýtvat. Zahrani�ní bezpe�nostní analytici soudí, že 

stávající kapacity nejsou vždy nasazovány zejména proti závažné kriminalit	. Také výsledky 

dokazování a trestání pachatel¢ závažné kriminality neodpovídají vynaložené námaze. N	kdy 

vzniká dojem, že orgány �inné v trestním �ízení pracují tím intenzivn	ji, �ím je delikt mén	 

závažný, a to jen proto, že je to snadn	jší. Orgány �inné v trestním �ízení nemají také dostatek 
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klidu pro svou práci vzhledem k útok¢m opozice, politickým spor¢m a diskusím o 

jednotlivých p�ípadech. 

 Role médií. Sd	lovací prost�edky krom	 pozitivních aspekt¢ vlivu na ve�ejnost mají i 

vlivy negativní. Jedná se nap�. o vytvá�ení negativního pohledu na stát a jeho zam	stnance 

(policisty, politiky, funkcioná�e státní správy apod.), vyvolávání nálad, které mohou vyústit 

v pravý extremismus, skepsi, neochotu cokoliv �ešit atd. 
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informa�ních systém¢, dat apod. Z hlediska p�ípadných útok¢ na technické prost�edky, 

technologické celky se tak zvyšuje riziko poškození, zni�ení, zm	ny funk�nosti, zneužití 

t	chto za�ízení. Zp¢sobené škody (výše, rozsah, d¢sledky) na takovýchto centrálních prvcích 

lze jen t	žko p�edvídat. Koncentrace technických prost�edk¢ zp¢sobuje i vzájemnou funk�ní 
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další celky. Funk�ní provázanost tak má negativní �et	zový efekt domina. Toho zlo�inci 

využívají i k zakrývání skute�ného cíle napadení, k úhybným klamavým manévr¢m, k získání 

�asu, ke znesnadn	ní vyšet�ování apod. 

 Každý technické za�ízení je tak bezpe�né, jak je odolný jeho nejslabší �lánek. Moderní 

technika se skládá �asto z desítek tisíc komponent a proto je velice citlivá na jakékoliv 
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problémy spojené s výpo�etní technikou: softwarové pirátství, a obecn	 porušování 

autorských práv, po�íta�ovou kriminalitu v nejr¢zn	jších podobách - pr¢niky do informa�ních 

systém¢ s úniky nebo poškozením dat apod. Po�íta�ové kriminalit	 bude v	nována 

samostatná pozornost dále v tomto materiálu, aby byla �tená�i dokumentována složitost a 

rozsáhlost této problematiky jako vzorový model. Tento druh kriminality, tak typický pro 
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dnešní dobu, není však jediný, i když je nejrozší�en	jší práv	 díky možnosti p�ístupu širokých 

vrstev obyvatelstva k této technice, která se stává pracovním nástrojem každého z nás na 

rozdíl od jiných technologií.  

 V poslední dob	 jsou dále nap�. zneužívány platební karty, upravovány telefonní karty 

(tzv. „v	�né karty“), na které lze bezplatn	 telefonovat apod. V p�ípad	 teroristického útoku, 

sabotáže apod. mohou zni�ená nebo citeln	 poškozená strategická za�ízení ohrozit velké 

lidské aglomerace, státní nebo p�írodní území. S vynaložením relativn	 nepatrného úsilí 

pachatel¢ tak dochází k nevratn	 zp¢sobeným ztrátám velkého rozsahu. A práv	 zde leží 

velké spole�enské nebezpe�í ze zneužití, zni�ení nebo poškození r¢zné techniky a technologií 

(jaderných, chemických, biologických, genetických atd.). Situace je o to horší, že malá 

skupina vysoce vzd	laných specialist¢ (pachatel¢) m¢že zp¢sobit škody mnohem v	tší než 

nap�. konven�ní vojenské jednotky. Jakékoliv (technické) produkty lidské �innosti mohou být 

zneužity nebo obráceny proti jedinci nebo spole�nosti (op	t jedincem, organizovanou 

skupinou nebo spole�enstvím). Brutalita n	kterých trestných �in¢ je �asto podmín	na sociální 

a ekonomickou bezvýchodností ur�itých skupin pachatel¢ (narkomani, nelegální p�ist	hovalci 

atd.). 

 

Nové technologie jako prost�edek trestné �innosti pachatel� 

  

Nová technika je pachateli využívána p�edevším jako efektivní pracovní nástroj. P�ímé 

útoky (s cílem destrukce) na techniku jsou mén	 �asté. Jsou charakteristické pro terorismus, 

sabotáže apod. V	tšina pachatel¢, jež je motivována hmotným ziskem, se snaží sv¢j �in co 

nejdéle skrýt a zahladit stopy. 

 Zcela se m	ní zp¢sob provedení n	kterých trestných �in¢ – modus operandus -

(po�íta�ová kriminalita, podvody, finan�ní úniky a defraudace, pad	lání nejr¢zn	jšího druhu – 

m	ny, doklad¢, ú�edních dokument¢ apod.). Stejn	 tak zanechané stopy mají zcela jiný 

charakter. O to složit	jší a náro�n	jší je pak práce policie, bezpe�nostních služeb obecn	. 

Vyloupené mechanické trezory, p�ekonané hrubým fyzickým násilím, se zanecháním otisk¢ 

pracovních nástroj¢ nebo prst¢, s krevními stopami od zran	ní, kr¢p	jemi potu, slinami na 

nedopalku cigarety, pachových stop jsou vizitkou nep�íliš vzd	laných a zkušených pachatel¢. 

Pro p�elom dvacátého století je typická i kriminalita „bílých líme�k¢“. Peníze z bankovních 

sejf¢ jsou p�emis�ovány prost�ednictvím po�íta�ových systém¢ a sítí na vzdálenosti stovek a 

tisíce kilometr¢ i ze zcela jiné zem	. Místo trestného �inu není již jediné. Pachatel se m¢že 

nacházet na zcela jiném míst	 než objekt jeho zájmu v dob	 spáchání trestného �inu. Dochází 
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atd.). 

 

Nové technologie jako prost�edek trestné �innosti pachatel� 

  

Nová technika je pachateli využívána p�edevším jako efektivní pracovní nástroj. P�ímé 

útoky (s cílem destrukce) na techniku jsou mén	 �asté. Jsou charakteristické pro terorismus, 

sabotáže apod. V	tšina pachatel¢, jež je motivována hmotným ziskem, se snaží sv¢j �in co 

nejdéle skrýt a zahladit stopy. 

 Zcela se m	ní zp¢sob provedení n	kterých trestných �in¢ – modus operandus -

(po�íta�ová kriminalita, podvody, finan�ní úniky a defraudace, pad	lání nejr¢zn	jšího druhu – 

m	ny, doklad¢, ú�edních dokument¢ apod.). Stejn	 tak zanechané stopy mají zcela jiný 

charakter. O to složit	jší a náro�n	jší je pak práce policie, bezpe�nostních služeb obecn	. 

Vyloupené mechanické trezory, p�ekonané hrubým fyzickým násilím, se zanecháním otisk¢ 

pracovních nástroj¢ nebo prst¢, s krevními stopami od zran	ní, kr¢p	jemi potu, slinami na 

nedopalku cigarety, pachových stop jsou vizitkou nep�íliš vzd	laných a zkušených pachatel¢. 

Pro p�elom dvacátého století je typická i kriminalita „bílých líme�k¢“. Peníze z bankovních 

sejf¢ jsou p�emis�ovány prost�ednictvím po�íta�ových systém¢ a sítí na vzdálenosti stovek a 

tisíce kilometr¢ i ze zcela jiné zem	. Místo trestného �inu není již jediné. Pachatel se m¢že 

nacházet na zcela jiném míst	 než objekt jeho zájmu v dob	 spáchání trestného �inu. Dochází 
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ke kvalitativní i druhové zm	n	 stop. Stopy biologické nebo biomechanické zanechané 

p�ímým kontaktem lidského t	la jsou �asto nahrazovány „technickými“ stopami, 

„otisknutými“ na magnetických nebo optických médiích, r¢zných za�ízeních apod. Stopy jsou 

�asto zlomkové, miniaturní, nez�etelné pro lidské oko. Odborná kriminalistická literatura 

hovo�í o mikrostopách. Sou�asné „technické“ stopy jsou zanechávány v mnohem menším 

množství než stopy klasické, jejich trvání m¢že být �asov	 omezeno (nap�. p�epsáním disku 

jinými daty), jsou technicky i právn	 t	žko prokazatelné, jsou neosobní apod. Neznáme-li 

další souvislosti a omezení (k za�ízení smí p�istupovat jen úzký okruh uživatel¢), stopy 

nevedou p�ímo k pachateli, mají spíše podp¢rný nebo vylu�ovací význam a prokázání 

trestného �inu je uskute��ováno jinými stopami, p�ístupy apod. Dosud chybí moderní 

kriminalistická teorie, schopná jednotn	 popsat a objasnit všechny nové formy a projevy 

trestných �in¢, spjatých s nejmodern	jšími technologiemi. 

Trestné �iny páchané s využitím moderních technologií jsou mnohem složit	jší na 

dokazování, kladou vysoké nároky (morální, v	domostní, technické, finan�ní, vytrvalostní, 

�asové atd.) na práci policie, koordinaci expert¢ z r¢zných oblastí lidské �innosti. Vyšet�ování 

je zdlouhavé, finan�n	 i personáln	 náro�né. Kriminalita je spole�ensky vysoce nebezpe�ná. 

Protože je „páchána s úsm	vem“ z vyh�áté kancelá�e, bez klasického fyzického násilí 

(poran	ných, usmrcených osob, zni�ených za�ízení atd.) do pov	domí ve�ejnosti nevstupuje 

nijak drasticky. P�edm	tem útoku se stává zejména majetek státu nebo bohatých firem �i 

spole�ností. V podmínkách postkomunistické tržní sout	že, nedostate�né státní regulace a 

dohledu je dnes chápána jako jev „tém	� normální“, která zabezpe�í alespo� slušnou životní 

úrove�. Nemorálnost je vysoce nakažlivá. Využití moderních technických prost�edk¢ je 

podmín	né a spjaté s okruhy lidí, kte�í ji jsou schopni a ochotni zvládnout. Jsou to p�edevším 

mladí (fyzicky i duchem), dynami�tí lidé, s vyšším nebo vysokoškolským stupn	m vzd	lání, 

schopní se orientovat i v interdisciplinárních vztazích (finance, po�íta�ová technika). Dochází 

ke genera�ním „technologickým“ st�et¢m. V extrémních p�ípadech má mládí mnohem vyšší 

ambice, zcela jiné morální a etické zásady, životní cíle a priority, které jsou v podmínkách 

chaotického p�echodu ke skute�n	  demokratické spole�nosti dnes �asto deformované. 

Bou�livý rozvoj techniky urychluje služební i funk�ní postup, protože klade vysoké nároky na 

znalosti, dovednosti, pracovní nasazení, životní styl. Klí�ová místa jsou �asto obsazována 

odborn	 zdatnými jedinci, kterým však chybí životní rozhled, zkušenost, odpov	dnost, 

psychologická vyrovnanost a vyzrálost. U starší generace (ve vyšších, nad�ízených funkcích) 

naopak nez�ídka kdy chybí zájem o odbornou problematiku, u�it se novému, chybí elán a 

dynamika, v	cné znalosti o fungování moderních technických prvk¢ atd. �asto se projevují 
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zdravotní problémy, životní únava, zklamání, spole�enské k�ivdy zp¢sobené v poslední dob	, 

touha vydržet na svém postu st¢j co st¢j nejdéle atd. V d¢sledku uvedeného rozporu nefungují 

v organizaci (firm	 atd.) vzájemné zp	tné vazby, nejsou jednozna�n	 definovány kontrolní 

prvky na nezbytných spole�ných rozhraních, chybí d¢sledná komplexní kontrola nad 

organizací, nad procesy (v�etn	 t	ch podporovaných moderními technologiemi), které 
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je pachatelem zpravidla pe�liv	 a zodpov	dn	 p�ipravován. Samotný pr¢nik je �asov	 velice 

krátký. Zde je skryto další nebezpe�í. Má-li pachatel již p�ipraveného kupce, zabezpe�enou 

„legalizaci“ odbytu dat, nebo zabrání-li nový nezákonný majitel dat prozrazení faktu, že 

informace vlastní, nelze tém	� prokázat únik informací z nedostate�n	 zajišt	ného IS. Je tedy 

z�ejmé, že v p�ípad	 organizované po�íta�ové kriminality, která pracuje na zakázku, je 

objas�ování bez agenturní (zpravodajské) podpory nesmírn	 složité. Je z�ejmé, že nové 

technologie stojí na „obou stranách zákona“. Vezmeme-li v úvahu n	které práv	 uvedené 

formy a projevy organizovaného zlo�inu a omezené prost�edky rozpo�tu policejních sbor¢ 

(zejména ve st�edo a východoevropských zemích), je zcela evidentní neustále se prohlubující 

propast mezi technickým vybavením t	chto dvou skupin. Je logické, že technické prost�edky 

policie budou vždy limitovány rozpo�tem a finan�ní možnosti tedy nemohou vždy zabezpe�it 

nákup toho nejnov	jšího pro všechny bezpe�nostní složky. Technologie používané 

bezpe�nostními službami však musí odpovídat úkol¢m a posláním policie a být dostate�né 

k pln	ní všech ze zákona požadovaných úkol¢, dopln	ná nezbytnými organiza�ními a 

personálními opat�eními. 

 Na prahu nového milénia roste význam informací. P�ed necelými 30 lety se hovo�ilo 

p�edevším o století atomu, v	ku kosmonautiky, dnes spíš o století „bit¢“, informa�ní 

spole�nosti. V�asné, p�esné a aktuální informace se stávají nevyhnutelnou sou�ástí 

každodenního života. Jsou p�edm	tem hledání, sdílení, vým	ny, obchodu, ochrany i snahy 

nelegálního získávání. Informace a informovanost se promítá i do bezpe�nostní práce. 

Diferenciace forem a druh¢ zlo�in¢ p�ináší diferenciaci i uvnit� bezpe�nostních sbor¢. 
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Existují policejní útvary, schopné reagovat na „hrubé“ násilí, terorismus, ale i útvary 

zpravodajského a analytického charakteru, které se orientují práv	 na získávání a 

vyhodnocování informací. Organizovaná kriminalita má mnohem skryt	jší projevy než 

klasická pouli�ní kriminalita, používá mnohem dokonalejší technické prost�edky. Mnoho 

odborník¢ soudí, že dnešní práce bezpe�nostních sbor¢ v podmínkách �R má z hlediska 

informa�ního a analytického ješt	 obrovské rezervy. V�asným a správným vyhodnocením 

informací a signál¢ lze zabránit i p�ímému fyzickému násilí, ochránit životy a zdraví ob�an¢, 

ušet�it nemalé hodnoty nebo prost�edky. 

 Ve spole�nosti dochází k protich¢dným názor¢m na využívání informací. 

Bezpe�nostní služby pro svou profesní pot�ebu vyžadují obrovskou integraci informa�ních 

zdroj¢, propojování r¢zných fond¢, dnes p�edevším databází. Informace jsou bezpe�nostními 

sbory požadovány ve velice krátkém �ase, z nejr¢zn	jších (státních) datových zdroj¢ a ve 

vysoké kvalit	. Spole�enské a politické trendy, zákony na ochranu osobnosti, dat apod. 

sm	�ují však opa�ným sm	rem. Co nejvíce zaru�it ob�anovi demokratická práva. Státní 

evidence jsou pak budovány jako samostatné celky, bez možnosti propojování, p�ebírání 

garantovaných a jednozna�ných údaj¢. Z informa�ního a ekonomického hlediska dochází 

k duplicit	 dat, jejich nízké kvalit	 (jedno a to samé je uvád	no r¢znými zp¢soby zápis¢), 

problém¢m v komunikaci neslu�itelných informa�ních systém¢, mnohonásobn	 vyšším 

náklad¢m na tvorbu a provoz parciálních informa�ních systém¢ apod. Dochází k paradoxní 

situaci: p�íliš liberální a „demokratické“ zákony podstatn	 komplikují, v krajních p�ípadech 

dokonce paralyzují �innost bezpe�nostních sbor¢, a ve svém d¢sledku škodí spole�nosti, 

protože neumož�ují efektivn	 zasáhnout proti zlo�inu (prezentovaného nepatrným procentem 

populace) a tím zaru�it jiná ob�anská práva mnohem v	tšího po�tu zcela nevinných lidí 

(nedotknutelnost majetku, jiných než informa�ních svobod, zdraví, života atd.). 

 Každá spole�nost je postavena p�ed úkol si uv	domit, jaké jsou její hlavní principy 

fungování, lidské a spole�enské priority, pochopit komplexnost a provázanost všech 

pozitivních i negativních jev¢. Liberální moralisté �asto vzty�ují prst, že jakákoliv kontrola 

nad ekonomikou je její kriminalizace. N	které nedokonalé zákony, �asto s dvojím výkladem, 

na druhé stran	 zvýhod�ující nep�ímo ur�ité skupiny osob a vytvá�ejí p�edpoklady 

ekonomické nebo sociální nespravedlnosti. Zákony, vylu�ující propojování státních 

informa�ních systém¢ státními orgány nesmírn	 st	žují celkový výkon národní 

administrativy, nejen bezpe�nostních složek. Výsledkem je mimo jiné i nespokojený ob�an. 

 Státní administrace tak �asto znesnad�uje svou vlastní �innost a nehájí dostate�n	 

d¢sledn	 zájmy v	tšiny obyvatel. Na druhé stran	 bez povšimnutí n	kdy zcela z¢stávají 
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Existují policejní útvary, schopné reagovat na „hrubé“ násilí, terorismus, ale i útvary 

zpravodajského a analytického charakteru, které se orientují práv	 na získávání a 

vyhodnocování informací. Organizovaná kriminalita má mnohem skryt	jší projevy než 

klasická pouli�ní kriminalita, používá mnohem dokonalejší technické prost�edky. Mnoho 

odborník¢ soudí, že dnešní práce bezpe�nostních sbor¢ v podmínkách �R má z hlediska 

informa�ního a analytického ješt	 obrovské rezervy. V�asným a správným vyhodnocením 

informací a signál¢ lze zabránit i p�ímému fyzickému násilí, ochránit životy a zdraví ob�an¢, 

ušet�it nemalé hodnoty nebo prost�edky. 

 Ve spole�nosti dochází k protich¢dným názor¢m na využívání informací. 

Bezpe�nostní služby pro svou profesní pot�ebu vyžadují obrovskou integraci informa�ních 

zdroj¢, propojování r¢zných fond¢, dnes p�edevším databází. Informace jsou bezpe�nostními 

sbory požadovány ve velice krátkém �ase, z nejr¢zn	jších (státních) datových zdroj¢ a ve 

vysoké kvalit	. Spole�enské a politické trendy, zákony na ochranu osobnosti, dat apod. 

sm	�ují však opa�ným sm	rem. Co nejvíce zaru�it ob�anovi demokratická práva. Státní 

evidence jsou pak budovány jako samostatné celky, bez možnosti propojování, p�ebírání 

garantovaných a jednozna�ných údaj¢. Z informa�ního a ekonomického hlediska dochází 

k duplicit	 dat, jejich nízké kvalit	 (jedno a to samé je uvád	no r¢znými zp¢soby zápis¢), 

problém¢m v komunikaci neslu�itelných informa�ních systém¢, mnohonásobn	 vyšším 

náklad¢m na tvorbu a provoz parciálních informa�ních systém¢ apod. Dochází k paradoxní 

situaci: p�íliš liberální a „demokratické“ zákony podstatn	 komplikují, v krajních p�ípadech 

dokonce paralyzují �innost bezpe�nostních sbor¢, a ve svém d¢sledku škodí spole�nosti, 

protože neumož�ují efektivn	 zasáhnout proti zlo�inu (prezentovaného nepatrným procentem 

populace) a tím zaru�it jiná ob�anská práva mnohem v	tšího po�tu zcela nevinných lidí 

(nedotknutelnost majetku, jiných než informa�ních svobod, zdraví, života atd.). 

 Každá spole�nost je postavena p�ed úkol si uv	domit, jaké jsou její hlavní principy 

fungování, lidské a spole�enské priority, pochopit komplexnost a provázanost všech 

pozitivních i negativních jev¢. Liberální moralisté �asto vzty�ují prst, že jakákoliv kontrola 

nad ekonomikou je její kriminalizace. N	které nedokonalé zákony, �asto s dvojím výkladem, 

na druhé stran	 zvýhod�ující nep�ímo ur�ité skupiny osob a vytvá�ejí p�edpoklady 

ekonomické nebo sociální nespravedlnosti. Zákony, vylu�ující propojování státních 

informa�ních systém¢ státními orgány nesmírn	 st	žují celkový výkon národní 

administrativy, nejen bezpe�nostních složek. Výsledkem je mimo jiné i nespokojený ob�an. 
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informa�ní systémy soukromých firem. Tak nap�. (v	rnostní) platební karty ve velkých 

obchodních domech, unimarketech umož�ují prodejci vést statistiku nákupu zboží, jeho 

položkový sortiment, výše ceny a periodicitu nákup¢ a tím ú�inn	 provád	t marketing. Pro 

mnohé ob�any tyto informace v p�ípad	 jejich zneužití mohou mít p�inejmenším stejn	 osobní 

charakter, jako je datum narození nebo adresa trvalého bydlišt	. Nakupujeme i v	ci intimního 

charakteru (hygienické, zdravotnické apod.), které si p�ejeme p�ed okolní ve�ejností skrýt. 

 

Záv�r 

 

 Stru�n	 lze shrnout tyto záv	ry, které mají podstatný vliv na sv	tovou kriminalitu lze 

shrnout do n	kolika základních bod¢: 

Vypracovávat krimináln�-politické prognózy na národní i celonárodní úrovni a po�ádat 

každoro�n� setkání zástupc rzných resort k této problematice. 

Posoudit vyváženost práv a svobod jednotlivce na jedné stran� a blaha všech na stran� druhé. 

Up�ednostnit potírání závažné kriminality. 

Ochranu dat regulovat tak, aby odpovídala i zájmm boje se zlo�inem. 

Zjednodušit právní instrumenty, novelizovat trestní �ády v duchu uvedených informací. 

Zajistit výzkum a zpracování zásadních materiál pro krimináln�-politická rozhodování. 

Pov��it nebo k tomu vytvo�it nové typy spolupracujících institucí, aj. aktivity. 

 

Bibliografické odkazy 

CEJP, M., 1998. �tvrtá sonda k organizované kriminalit	. Kriminalistika, �. 1, s. 119 a násl. 
ISSN 1210-9150. 

HUBEROVÁ, B., 1998. Nové cesty v boji proti organizované kriminalit	. Kriminalistika, �. 
1, s. 26. ISSN 1210-9150. 

MUSIL, J., 1999. Organizovaná kriminalita v Evrop	 v druhé polovin	 devadesátých let – 
nové jevy. Kriminalistika, �. 3, s. 177-185. ISSN 1210-9150. 

OSMAN�ÍK, O., 1997. N	kolik poznámek k extremismu. Kriminalistika, �. 3, str. 193 – 199. 
ISSN 1210-9150. 

PROTIVÍNSKÝ, M., 1997. K fenoménu kriminality. Kriminalistika, �. 3, str. 193 – 199. 
ISSN 1210-9150. 

SCHLEE, D., 1990. Bakämpfnung der Organisierten Kriminalität – Weichenstellung durch 
die Politik notwending! Schriftenreihe der Polizeiführungsakademie, Nr. 3 – 4, Münster, s. 
10-17. 

SIEBER, U., 1998. Internationale Organisierte Kriminalität. Kriminalistik, 2, s. 98. 
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Ethnogenesis of Zaporizhzhya Cossacks: Past and presents days 

Larisa Potapova 
 

Abstract 

The origin of the Ukrainian nation and its role in the ethnogenesis of the Zaporizhzhya 

Cossacks has many discussions. But we can mar two opposit points of view. Polish historians 

of the XVI century. (GF Miller et al.) Considered that the Zaporozhye Cossacks villains or 

runaway peasants. Ukrainian authors of the XVIII century. G. Hrabianka, PI Simonovskiy and 

the wordsmitn of the "History of the Rus' was considered Ukrainian Cossack military 

organization, the likeness of kmghtly orders. 

Keywords: Cossacs, milirary art, zaporozhtsy, strategy. 

 

The first documentary mention of the Ukrainian Cossacks was in XV century. 

Surprisingly, the Ukrainian author of XXI century. In its interpretation of the phenomenon of 

the Cossacks is closer to the Polish author of the XVI century: "Cradle of Ukrainian Cossacks 

became a land, which was a buffer between the Crimean Khanate and feoff of Polish and 

Lithuanian rulers ...Runaways  settled and the started household on unoccupied lands". 

In the middle of the XV century in change of ethnogency of ancient ethnic group 

appeared three new nations: the Great Russians, Belarusians and Ukrainians.They called 

themselves Russiansuntil the XVII century. Preservation and protection of Orthodoxy as a 

symbol of ethnic self-assertion becomes the target of activity and control of the Cossacks. 

According to LN Gumilev, "Great Russians, Belarusians and Ukrainians in relation to the 

ancient Russians – they are the same as the Italians of the Romans, with the only difference 

being that the latter acquired a new cultural dominant - Catholicism, and the descendants of 

the ancient Rus preserved Orthodoxy, that determined the direction of their ethnogenesis, and 

thus the historical destiny".  

The Zaporozhye Cossacks series takes place in its development stage consortiumof the 

first half ( XV - XVI centuries) konviksii (second half of the XVI century.) subetnosa (end of 

the XVI century - beginning of the XVII century) ethnic group (the second half of XVII - the 

second half of the XVIII century) – with a further disposal of the Sich Cossacks and their 

adaptation to the realities of the Russian Empire. 

Zaporozhye Cossacks military art was so effective that it was born out the great 

number of legends and myths. We have all heard about the Zaporozhye "p�dvodnih chovnah 

 190

Ethnogenesis of Zaporizhzhya Cossacks: Past and presents days 

Larisa Potapova 
 

Abstract 

The origin of the Ukrainian nation and its role in the ethnogenesis of the Zaporizhzhya 

Cossacks has many discussions. But we can mar two opposit points of view. Polish historians 

of the XVI century. (GF Miller et al.) Considered that the Zaporozhye Cossacks villains or 

runaway peasants. Ukrainian authors of the XVIII century. G. Hrabianka, PI Simonovskiy and 

the wordsmitn of the "History of the Rus' was considered Ukrainian Cossack military 

organization, the likeness of kmghtly orders. 

Keywords: Cossacs, milirary art, zaporozhtsy, strategy. 

 

The first documentary mention of the Ukrainian Cossacks was in XV century. 

Surprisingly, the Ukrainian author of XXI century. In its interpretation of the phenomenon of 

the Cossacks is closer to the Polish author of the XVI century: "Cradle of Ukrainian Cossacks 

became a land, which was a buffer between the Crimean Khanate and feoff of Polish and 

Lithuanian rulers ...Runaways  settled and the started household on unoccupied lands". 

In the middle of the XV century in change of ethnogency of ancient ethnic group 

appeared three new nations: the Great Russians, Belarusians and Ukrainians.They called 

themselves Russiansuntil the XVII century. Preservation and protection of Orthodoxy as a 

symbol of ethnic self-assertion becomes the target of activity and control of the Cossacks. 

According to LN Gumilev, "Great Russians, Belarusians and Ukrainians in relation to the 

ancient Russians – they are the same as the Italians of the Romans, with the only difference 

being that the latter acquired a new cultural dominant - Catholicism, and the descendants of 

the ancient Rus preserved Orthodoxy, that determined the direction of their ethnogenesis, and 

thus the historical destiny".  

The Zaporozhye Cossacks series takes place in its development stage consortiumof the 

first half ( XV - XVI centuries) konviksii (second half of the XVI century.) subetnosa (end of 

the XVI century - beginning of the XVII century) ethnic group (the second half of XVII - the 

second half of the XVIII century) – with a further disposal of the Sich Cossacks and their 

adaptation to the realities of the Russian Empire. 

Zaporozhye Cossacks military art was so effective that it was born out the great 

number of legends and myths. We have all heard about the Zaporozhye "p�dvodnih chovnah 

 190

Ethnogenesis of Zaporizhzhya Cossacks: Past and presents days 

Larisa Potapova 
 

Abstract 

The origin of the Ukrainian nation and its role in the ethnogenesis of the Zaporizhzhya 

Cossacks has many discussions. But we can mar two opposit points of view. Polish historians 

of the XVI century. (GF Miller et al.) Considered that the Zaporozhye Cossacks villains or 

runaway peasants. Ukrainian authors of the XVIII century. G. Hrabianka, PI Simonovskiy and 

the wordsmitn of the "History of the Rus' was considered Ukrainian Cossack military 

organization, the likeness of kmghtly orders. 

Keywords: Cossacs, milirary art, zaporozhtsy, strategy. 

 

The first documentary mention of the Ukrainian Cossacks was in XV century. 

Surprisingly, the Ukrainian author of XXI century. In its interpretation of the phenomenon of 

the Cossacks is closer to the Polish author of the XVI century: "Cradle of Ukrainian Cossacks 

became a land, which was a buffer between the Crimean Khanate and feoff of Polish and 

Lithuanian rulers ...Runaways  settled and the started household on unoccupied lands". 

In the middle of the XV century in change of ethnogency of ancient ethnic group 

appeared three new nations: the Great Russians, Belarusians and Ukrainians.They called 

themselves Russiansuntil the XVII century. Preservation and protection of Orthodoxy as a 

symbol of ethnic self-assertion becomes the target of activity and control of the Cossacks. 

According to LN Gumilev, "Great Russians, Belarusians and Ukrainians in relation to the 

ancient Russians – they are the same as the Italians of the Romans, with the only difference 

being that the latter acquired a new cultural dominant - Catholicism, and the descendants of 

the ancient Rus preserved Orthodoxy, that determined the direction of their ethnogenesis, and 

thus the historical destiny".  

The Zaporozhye Cossacks series takes place in its development stage consortiumof the 

first half ( XV - XVI centuries) konviksii (second half of the XVI century.) subetnosa (end of 

the XVI century - beginning of the XVII century) ethnic group (the second half of XVII - the 

second half of the XVIII century) – with a further disposal of the Sich Cossacks and their 

adaptation to the realities of the Russian Empire. 

Zaporozhye Cossacks military art was so effective that it was born out the great 

number of legends and myths. We have all heard about the Zaporozhye "p�dvodnih chovnah 

 190

Ethnogenesis of Zaporizhzhya Cossacks: Past and presents days 

Larisa Potapova 
 

Abstract 

The origin of the Ukrainian nation and its role in the ethnogenesis of the Zaporizhzhya 

Cossacks has many discussions. But we can mar two opposit points of view. Polish historians 

of the XVI century. (GF Miller et al.) Considered that the Zaporozhye Cossacks villains or 

runaway peasants. Ukrainian authors of the XVIII century. G. Hrabianka, PI Simonovskiy and 

the wordsmitn of the "History of the Rus' was considered Ukrainian Cossack military 

organization, the likeness of kmghtly orders. 

Keywords: Cossacs, milirary art, zaporozhtsy, strategy. 

 

The first documentary mention of the Ukrainian Cossacks was in XV century. 

Surprisingly, the Ukrainian author of XXI century. In its interpretation of the phenomenon of 

the Cossacks is closer to the Polish author of the XVI century: "Cradle of Ukrainian Cossacks 

became a land, which was a buffer between the Crimean Khanate and feoff of Polish and 

Lithuanian rulers ...Runaways  settled and the started household on unoccupied lands". 

In the middle of the XV century in change of ethnogency of ancient ethnic group 

appeared three new nations: the Great Russians, Belarusians and Ukrainians.They called 

themselves Russiansuntil the XVII century. Preservation and protection of Orthodoxy as a 

symbol of ethnic self-assertion becomes the target of activity and control of the Cossacks. 

According to LN Gumilev, "Great Russians, Belarusians and Ukrainians in relation to the 

ancient Russians – they are the same as the Italians of the Romans, with the only difference 

being that the latter acquired a new cultural dominant - Catholicism, and the descendants of 

the ancient Rus preserved Orthodoxy, that determined the direction of their ethnogenesis, and 

thus the historical destiny".  

The Zaporozhye Cossacks series takes place in its development stage consortiumof the 

first half ( XV - XVI centuries) konviksii (second half of the XVI century.) subetnosa (end of 

the XVI century - beginning of the XVII century) ethnic group (the second half of XVII - the 

second half of the XVIII century) – with a further disposal of the Sich Cossacks and their 

adaptation to the realities of the Russian Empire. 

Zaporozhye Cossacks military art was so effective that it was born out the great 

number of legends and myths. We have all heard about the Zaporozhye "p�dvodnih chovnah 



 191

(submarine ships)", "solid propellant rockets" and many other wonderful invenions. Probably, 

part of these means of warfare eisted, but the seriousness of the military art of the Zaporozhye 

Cossacks allows us to be respect those track of war without exaggeration. 

Development of military art Zaporozhye Cossacks endured aproximetly for  three 

centuries. During this time, from the small crowd of their own armed forces - the Ukrainian 

people have created Zaporozhian Host.Its martial art was highly appreciated by Europeans 

and attracted the attention of many military commanders around the world. Strategy and 

tactics of the Cossack Host based on the experience of several generations of Cossacks and 

soaked up the valuable traditions of great number of nations. One of the most important stage 

of development was the first quarter of the XVII century, when, according scientific research 

established Cossack martial art school. At this Cossack martial art schoolthere have been 

significant advances in the development of both strategy and tactics. 

At the end of XVI - early XVII centuries. one of the main course of the West 

European military thought was the strategic objectives by maneuvering directed against 

enemy communications without causing impacts on manpower. Accoding to this strategy, it 

was important to outflank the enemy army, and then acquire necessary objects.  

At the end of XVI - early XVII centuries the same strategyconfined Zaporozhian Host 

associated with perennial and very peculiar relationship with a number of European armies. 

However, the Cossacks creative treated to European practice of warfare, adopting and 

practicing only those combat techniques that were peculiar to them. The Cossacks did not 

keep to conventional methods of warfare. Under the circumstances, they used absolute war 

tacticts, hold the view that victory can only be obtained decisive offensive action. That is 

why, in contrast to Western European strategy Cossacks tried to avoid useless  manouring on 

the enemy's back land, and the siege of fortresses stand off. The basis of their actions, they 

believe a quick and sudden maneuver. His goal - to create for his troops the most favorable 

conditions and, using this opportunity, to impose the enemy battle field, during which, and 

they can defeat them. 

As to the tactical level, we should admit that by that time (in the first quarter of the 

XVII century linear tactics) in Europe dominated. The gist of it lies in the equal distribution of 

forces along the front ofto 2-3line of fight (4-8 in the ranks at every distance between lines 

50-200 steps), trying to use fire during the fight. Linear tactics provided to each regiment, 

battalion, company command, main gun, maingunand soldiers, occupied each of thed in battle 

a particular place. They had to act as one, otherwise violated all building armies. If it was 

important to carry out any maneuver, it was carried out throughout the whole army. As a 
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result, the troops had an opportumty toattack only a on flat terrain. The end of the battle was 

decided by ammumtion battle. The main method of firing was volley fire. As a rule unarmed 

combat was not held.  

Linearized tactics increased dejensive and ammution, to battles in made lightmade 

light of active offensive actions, as in the defense it was easier to keep the linear order of 

battle and provide high firepower. That’s why, most of that time combat leader endeowored to 

won the battle with defence. 

In opposition to them, Cossacks, were constituency of  dynamic actions. The Cossack 

troops and fighting qualities of the Cossacks gave them an opportunity to solve a great 

number of complex and tactical-tasks. That is why Cossacks turned aside Western European 

passive tactical system and developed their own, based on the highest mobility, surprise 

attacks and military tricks (the so-called "war trick"). The major directions of its principles 

were advanced the avantgarde manoeuvring the two flanks, center slam at the decisive point. 

By the way, these trends traced in  later Napoleon, who carefully studied the martial art of the 

Zaporozhye Cossacks.  

The essential point Cossacks tactics appeared combination of fire muskets with the 

action of knives. In Western Europe, the application of handguns to bet on valley fire, fire at 

random. In the same Cossack army waston the contrary way. The main aim was to increase 

hitperpormance of individual fire. 

At the same fime, the Cossacks have learned to create an intense and dense fire. They 

achived this, becausethey reduced Cossack system of straightters up to three ranks. During the 

battle where the first rank led fire, second rank passed loaded guns, and the third is 

continuously changed them. This made it possible - while maintaining continuity of fire -to 

involve cocerted attack (volley) a maximum number of shooters and, thus, create a broad 

frontal band of dense fire.  

On the other hand, the Cossack wasforming in a three rank line and this system 

minimized the human casualty state from enemy, artillery fire. This particular transfer line 

allowed the Cossacks to do up to 3 shots per minute, which dominated Western European the 

capabilities of infantry almost 8-10 times. If the last took about three minutes to be ready for a 

new shot, the Cossack army rank, which made the shot, was already ready for the next 20-30 

seconds. 

During the fight the Cossacks approached with the enemy on shot (300-350 steps), 

thiy hit them accurate and intense fire and rushed to the wite weapon distance attack. The fire 

was partially shattered and demoralized the enemy, destruptedenemy his fire and brought 
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attacks and military tricks (the so-called "war trick"). The major directions of its principles 

were advanced the avantgarde manoeuvring the two flanks, center slam at the decisive point. 

By the way, these trends traced in  later Napoleon, who carefully studied the martial art of the 

Zaporozhye Cossacks.  

The essential point Cossacks tactics appeared combination of fire muskets with the 

action of knives. In Western Europe, the application of handguns to bet on valley fire, fire at 

random. In the same Cossack army waston the contrary way. The main aim was to increase 

hitperpormance of individual fire. 

At the same fime, the Cossacks have learned to create an intense and dense fire. They 

achived this, becausethey reduced Cossack system of straightters up to three ranks. During the 

battle where the first rank led fire, second rank passed loaded guns, and the third is 

continuously changed them. This made it possible - while maintaining continuity of fire -to 

involve cocerted attack (volley) a maximum number of shooters and, thus, create a broad 

frontal band of dense fire.  

On the other hand, the Cossack wasforming in a three rank line and this system 

minimized the human casualty state from enemy, artillery fire. This particular transfer line 

allowed the Cossacks to do up to 3 shots per minute, which dominated Western European the 

capabilities of infantry almost 8-10 times. If the last took about three minutes to be ready for a 

new shot, the Cossack army rank, which made the shot, was already ready for the next 20-30 

seconds. 

During the fight the Cossacks approached with the enemy on shot (300-350 steps), 

thiy hit them accurate and intense fire and rushed to the wite weapon distance attack. The fire 

was partially shattered and demoralized the enemy, destruptedenemy his fire and brought 
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down its effectiveness. By the way, shots smoke  served as a kind of camouflage attacking 

troops.  

So we see that the Cossacks gave the main advantage to wite weapon attack, but they 

didn’t refuse from all hinds of a firearm. Shotgun opiod they played the role of training 

impact. Themain aimwas psychological pressure 'on the enemy, stunning, cause panic in their 

ranks, deny the possibility of organized resistance.  

Cossack infantry was the main kind of Zaporizhzhya Cossack troops. Unlike the 

European armies of infantry units, Cossacks the task was the cavalry support, it had always 

acted on their own power. 

The most original and most popular of the Zaporozhye Cossacks was the order of 

battle, which was called a gang. Cossacks army used gang on the march in defense and 

offense. It was built out of the wagons, fastened with chains in several rows and arranged a 

quadrangle, a crescent or oval. At the front displayed three or four guns on each side - one at 

the back there were two guns. The army was in the middle of the fortification. Stepping on 

enemy infantry went outside, but in case of danger back into a defensive ring. Contemporaries 

called camp "moving fortress" because the Cossacks under the guise of the carts could 

overcome the hundreds of kilometers of barren steppe. Thus, the Cossacks could conduct a 

protracted fire and hand to hand combat with a numerically larger enemy. This was especially 

true of the Turkish-Tatar army.  

Zaporozhtsy were great masters of gunnery. Active warfare, they preferred the light 

guns, which made possible the free maneuvering during the battle. Light gun was essential 

due to the rapid onset of the Cossack. 

For the assault Cossacks used different cover, in particular, Walk-city - a special 

device from wooden boards on wheels or skids with holes (loopholes) for guns and cannons. 

Military prowess Cossacks fully manifested in the naval campaigns. At the camp it was 

generally believed that this cossack who felt himself in a naval battle. Cossack fleet consisted 

of a light, highly maneuverable boats - seagulls. Gulls moved with or oars or sails, allowing 

better use of the weather conditions. The advantage of gulls was the fact that they could moor 

at either bank, unlike bulky and clumsy Turkish galleys and European vehicles. This allows 

for quick and unexpected maneuver during amphibious landings, to deal a decisive blow from 

the vantage position for themselves.  

Inviewof the oforesaid, we can affirn that the martial art of the Zaporozhye Cossacks, 

has absorbed and creatively developed techniques and methods of warfare as the Western 
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European and Turkish-Tatar armies did have a distinctive and unique, allowing for a long 

time successfully withstand any, even more numerous enemy. 

The main feature of the Zaporozhye system of education wasversalle offsprings 

through its involvingthem to the army in position of troops djuras. It is necessary to note, that 

Turkic term "jura": among the Turkic peoples, used the term to refer a young servant, from 

the Cossacks - to the pupil. Institute djuras appeared at the camp as a result of concerns about 

the fate of an old Cossack Ukraine orphans. Constant warsexterminated gossacks thousands of 

lives. Many children tragically lost their parents. And the existence of the measure of children 

who have lost their nearest and dearest people constantly on the verge of life and death. But 

Zaporozhian Cossacks did not remain indifferent to the fate of orphans. Some kuren chieftains 

were sent to Ukraine expedition, consisting of respected Cossacks, who looked for orphans 

and exported to the territory of Zaporizhia Army. Af first, djura was brought up in a family 

distinguished Cossack. Often the father gave his son a Cossack on the education of the twin-

Cossack to paternal love is not spoiled the future warrior. 

Taking the education djura, Cossack educator obliged before God and the troops make 

every effort to prepare them for Sich School. Djura lived in his winter – abode hacse. They 

fished and hunted. Advisver and djur kept household. They led Cossack lifestyle and taught 

the basics of combat training to give an idea about the structure of the Zaporozhian Host. 

Cossack educator  aim was preperation to those future life in the armed forces, and at the 

camp. The kazak- teacher after all forms of education introduced future Zaporozets views 

ofkuren cheiftrouns and testing, where determination of its preparation degree. From the test 

results depended very credibility Cossack educator.  

Getting in Sich School, djura received further education. They studied Scripture 

arithmetic, grammar, and so onThe most important thinhg that we should admit, that they 

improved his military training, learned the basics of Zaporozhye traditions. The training took 

place on the basis of a living example. Institute djuras was not just institute student, as djura is 

the initial stage of formation of a Zaporozhye Cossack. 

Cossack songs and verbal creativity rendered no less important in the education of the 

warrior, knowing songs and doom was obligatory for djur. That is why on Sich there  in 

worship kobzars lyre - carriers of spiritual and historical traditions of Zaporozhye. Basicly 

they imparted knowledge and understanding of the fundamentals of life troop’s love for its 

history and heroic traditions. Thus, Sich formed not only a warrior, but also the support of the 

Zaporozhye traditions heir glorious ancestors. It is distinguished from the Cossack djur their 

contemporary European scholars.  
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Zaporozhye Cossack educationalsystem prepared future soldiers, it proved its own 

capacity and was much more effective than other system of education other delivery systems. 

It included a allround education training and hardening, preparing not only warrior, but also 

spiritually prepared Cossack patriot. 
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������� ���� ����������  ¦���� ���������: ������������ ���¦������, ���� 

���������� ������, ��������, ������������, ����������� ��� ����, ¦���������� 

����-������. ��� ¬�� ����������  ¦���� ��������� �����¨� ��������� ������� 

��� ������ �������, ������� ��������� �����ª�������� ¦���� ��������, ��, 

����������, �� ¬�� ������������ ¦���� �������� ¦�����¨��� �� ��� ��� ���� 

�������� ���� ����. ��������, ��������� ���¨����� �������� ����- � 
�¨��� �� 

¦���� �������� ��������� ¦��������� �� ����������� ����- � – ��-����, ��� �� 

����� ����� ������, ��������� �������� �������� ¶������� �����, �����  ��¦� 

�����ª���������� ¬������� ������, ��������� ¦����� ������� (���� ¦�� 

������� ���������� �������������), ����-��� – �������� ¦����� ��������. 

���������� ���� ������  ���� ¦���� �������, ������� ¦�� ���������  °°°·  

30-� ����� ���ª���� ���, �������� ����� ��� ¦���¦� ���¦� – �����¦����� ¦�� 

������. °��¦� ��¨����  ��¦� ��������� ������ (¦���¦�) � ¦���� (¦���¦� � 

�������, ����� ������ � � �������). �� ¦��� ���¦� � ������  °°°· � ���������� 

���� �� ¦����� �������� – ������ª��� ¦��. � ���� ������� ��������, 

�����ª��������� ¦���� �������  ���� ���� �¦¸�������, �� ��������� � 

������������. 

° 1991 ����, ����� �������, ��� ���������� ����¦���� ������������, ����� 

���¦���� ���������� ���������� ������������ ���������� ��������. � �������� 

�� ����������� �����������, ������� ��������� ����� ������� °°°· ������� 

�������� ���������� ����������� ��������, ������  ������� ���������� ��� 

��¦�������.  µ�� �� �������� � ¦���� �������. �������� �¦��������� �����¦����� 

��������� ������ ������������ ��� ������� ¦���� �������. � ������ 90-� ���� 

 ������� ������ ������ �¦ ���������� ������������ ¦���� ��������� ������ 

��� ������¨ ���¦�� � ¦���ª����� ������������ �¨���, ��� ��������. �������� 

���� ����������� °°°· ������� �� ����������¨ �������, ��� �������� 

���������� ������������ ¦���� �������. ������ �����: “³ ���������� ��¦��  

������� ¦���� �������� �� ���� ��������?”. 

°���� ������ ���������� ����������� ������������ ����� XIX - XX ��� - 

������ � �������������  ��������, � ������ �  ���������� ��, ��� �����: 

�������� � � ��������. °������� �, ª���, ����������� ���������� �� ���� ¬�� 

������ � ¦���¦� ������� ¬�������������� ���� � ���������¨��� ������ 

��¦���������,  ������, �����������. �� ���¨����� ������� ����� ������� 

©© ., ³������� ³� �°°· � ·³� 
.³. ·�¦���  ���� ������� �� "²������� 
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������� ���� ����������  ¦���� ���������: ������������ ���¦������, ���� 
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����-������. ��� ¬�� ����������  ¦���� ��������� �����¨� ��������� ������� 
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�¨��� �� 

¦���� �������� ��������� ¦��������� �� ����������� ����- � – ��-����, ��� �� 

����� ����� ������, ��������� �������� �������� ¶������� �����, �����  ��¦� 

�����ª���������� ¬������� ������, ��������� ¦����� ������� (���� ¦�� 

������� ���������� �������������), ����-��� – �������� ¦����� ��������. 

���������� ���� ������  ���� ¦���� �������, ������� ¦�� ���������  °°°·  

30-� ����� ���ª���� ���, �������� ����� ��� ¦���¦� ���¦� – �����¦����� ¦�� 

������. °��¦� ��¨����  ��¦� ��������� ������ (¦���¦�) � ¦���� (¦���¦� � 

�������, ����� ������ � � �������). �� ¦��� ���¦� � ������  °°°· � ���������� 

���� �� ¦����� �������� – ������ª��� ¦��. � ���� ������� ��������, 

�����ª��������� ¦���� �������  ���� ���� �¦¸�������, �� ��������� � 

������������. 

° 1991 ����, ����� �������, ��� ���������� ����¦���� ������������, ����� 

���¦���� ���������� ���������� ������������ ���������� ��������. � �������� 

�� ����������� �����������, ������� ��������� ����� ������� °°°· ������� 

�������� ���������� ����������� ��������, ������  ������� ���������� ��� 

��¦�������.  µ�� �� �������� � ¦���� �������. �������� �¦��������� �����¦����� 

��������� ������ ������������ ��� ������� ¦���� �������. � ������ 90-� ���� 

 ������� ������ ������ �¦ ���������� ������������ ¦���� ��������� ������ 

��� ������¨ ���¦�� � ¦���ª����� ������������ �¨���, ��� ��������. �������� 

���� ����������� °°°· ������� �� ����������¨ �������, ��� �������� 

���������� ������������ ¦���� �������. ������ �����: “³ ���������� ��¦��  

������� ¦���� �������� �� ���� ��������?”. 

°���� ������ ���������� ����������� ������������ ����� XIX - XX ��� - 

������ � �������������  ��������, � ������ �  ���������� ��, ��� �����: 

�������� � � ��������. °������� �, ª���, ����������� ���������� �� ���� ¬�� 

������ � ¦���¦� ������� ¬�������������� ���� � ���������¨��� ������ 

��¦���������,  ������, �����������. �� ���¨����� ������� ����� ������� 
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������� ���� ����������  ¦���� ���������: ������������ ���¦������, ���� 

���������� ������, ��������, ������������, ����������� ��� ����, ¦���������� 

����-������. ��� ¬�� ����������  ¦���� ��������� �����¨� ��������� ������� 

��� ������ �������, ������� ��������� �����ª�������� ¦���� ��������, ��, 

����������, �� ¬�� ������������ ¦���� �������� ¦�����¨��� �� ��� ��� ���� 

�������� ���� ����. ��������, ��������� ���¨����� �������� ����- � 
�¨��� �� 

¦���� �������� ��������� ¦��������� �� ����������� ����- � – ��-����, ��� �� 

����� ����� ������, ��������� �������� �������� ¶������� �����, �����  ��¦� 

�����ª���������� ¬������� ������, ��������� ¦����� ������� (���� ¦�� 

������� ���������� �������������), ����-��� – �������� ¦����� ��������. 

���������� ���� ������  ���� ¦���� �������, ������� ¦�� ���������  °°°·  

30-� ����� ���ª���� ���, �������� ����� ��� ¦���¦� ���¦� – �����¦����� ¦�� 

������. °��¦� ��¨����  ��¦� ��������� ������ (¦���¦�) � ¦���� (¦���¦� � 

�������, ����� ������ � � �������). �� ¦��� ���¦� � ������  °°°· � ���������� 

���� �� ¦����� �������� – ������ª��� ¦��. � ���� ������� ��������, 

�����ª��������� ¦���� �������  ���� ���� �¦¸�������, �� ��������� � 

������������. 

° 1991 ����, ����� �������, ��� ���������� ����¦���� ������������, ����� 

���¦���� ���������� ���������� ������������ ���������� ��������. � �������� 

�� ����������� �����������, ������� ��������� ����� ������� °°°· ������� 

�������� ���������� ����������� ��������, ������  ������� ���������� ��� 

��¦�������.  µ�� �� �������� � ¦���� �������. �������� �¦��������� �����¦����� 

��������� ������ ������������ ��� ������� ¦���� �������. � ������ 90-� ���� 

 ������� ������ ������ �¦ ���������� ������������ ¦���� ��������� ������ 

��� ������¨ ���¦�� � ¦���ª����� ������������ �¨���, ��� ��������. �������� 

���� ����������� °°°· ������� �� ����������¨ �������, ��� �������� 

���������� ������������ ¦���� �������. ������ �����: “³ ���������� ��¦��  

������� ¦���� �������� �� ���� ��������?”. 

°���� ������ ���������� ����������� ������������ ����� XIX - XX ��� - 

������ � �������������  ��������, � ������ �  ���������� ��, ��� �����: 

�������� � � ��������. °������� �, ª���, ����������� ���������� �� ���� ¬�� 

������ � ¦���¦� ������� ¬�������������� ���� � ���������¨��� ������ 

��¦���������,  ������, �����������. �� ���¨����� ������� ����� ������� 
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������� ���� ����������  ¦���� ���������: ������������ ���¦������, ���� 

���������� ������, ��������, ������������, ����������� ��� ����, ¦���������� 

����-������. ��� ¬�� ����������  ¦���� ��������� �����¨� ��������� ������� 

��� ������ �������, ������� ��������� �����ª�������� ¦���� ��������, ��, 

����������, �� ¬�� ������������ ¦���� �������� ¦�����¨��� �� ��� ��� ���� 

�������� ���� ����. ��������, ��������� ���¨����� �������� ����- � 
�¨��� �� 

¦���� �������� ��������� ¦��������� �� ����������� ����- � – ��-����, ��� �� 

����� ����� ������, ��������� �������� �������� ¶������� �����, �����  ��¦� 

�����ª���������� ¬������� ������, ��������� ¦����� ������� (���� ¦�� 

������� ���������� �������������), ����-��� – �������� ¦����� ��������. 

���������� ���� ������  ���� ¦���� �������, ������� ¦�� ���������  °°°·  

30-� ����� ���ª���� ���, �������� ����� ��� ¦���¦� ���¦� – �����¦����� ¦�� 

������. °��¦� ��¨����  ��¦� ��������� ������ (¦���¦�) � ¦���� (¦���¦� � 

�������, ����� ������ � � �������). �� ¦��� ���¦� � ������  °°°· � ���������� 

���� �� ¦����� �������� – ������ª��� ¦��. � ���� ������� ��������, 

�����ª��������� ¦���� �������  ���� ���� �¦¸�������, �� ��������� � 

������������. 

° 1991 ����, ����� �������, ��� ���������� ����¦���� ������������, ����� 

���¦���� ���������� ���������� ������������ ���������� ��������. � �������� 

�� ����������� �����������, ������� ��������� ����� ������� °°°· ������� 

�������� ���������� ����������� ��������, ������  ������� ���������� ��� 

��¦�������.  µ�� �� �������� � ¦���� �������. �������� �¦��������� �����¦����� 

��������� ������ ������������ ��� ������� ¦���� �������. � ������ 90-� ���� 

 ������� ������ ������ �¦ ���������� ������������ ¦���� ��������� ������ 

��� ������¨ ���¦�� � ¦���ª����� ������������ �¨���, ��� ��������. �������� 

���� ����������� °°°· ������� �� ����������¨ �������, ��� �������� 

���������� ������������ ¦���� �������. ������ �����: “³ ���������� ��¦��  

������� ¦���� �������� �� ���� ��������?”. 

°���� ������ ���������� ����������� ������������ ����� XIX - XX ��� - 

������ � �������������  ��������, � ������ �  ���������� ��, ��� �����: 

�������� � � ��������. °������� �, ª���, ����������� ���������� �� ���� ¬�� 

������ � ¦���¦� ������� ¬�������������� ���� � ���������¨��� ������ 

��¦���������,  ������, �����������. �� ���¨����� ������� ����� ������� 
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������ �����" (¶ .: "�����", 1981) ��� ��������� ������ ��-��� ������� 

������������� ������������, ������ ��������������� ������ ������������ ������ 

������. ·����� ������ ¬�� ����������, ¯.³. ¹���  ����� ������� �� � 

��������� ������ 1991 � �������¨��� ��� ����¦�� ������ ���-������� �� XIX ���. 

±� �. ¬. � ������� ������� ��� ������� ����� ������� � ����� ��������� �� 

������������. ¥�� ¬��� ¦��� �����¦����� ����ª��, ��������������� ����������� � 

������ ��� � ����������� ��������� �������� � ������������ 

����������������-����������: �������� ���������  ������ �¦������� �����, 

� ����� ��  ����������  ������� ��������, ������������  ������� [2, C. 23]. 

������ ����� � ������������ ���������������� ��������� �����¦����� 

������ ����������, � ������������ ��������� �¦¸������� ���¦��������� 

����������� ��������� �¦�����, ������� �������� �����¨  �����¨ - ����. 

����, ����� ������������, ��� �������� ������� ����, � ������������ � ¦����� 

��������, �� ���������� �������ª��� ������� ���������� ���  5-6 ���. �� �.¬., 

������ ����� ����� ������  ����������� ����� �������������. ©������ ����� 

��������, ��� ���������� ���¦����  ��� ������������ ����¦�� �� ¦���� 

��������� � ��� ����� �� ��� �� ��ª��. ¶� ����� ��ª� ������� ��� � 

����������� �������� ¦����� ����� �������� ������� � ������� � ��������� 

�������� ¶����� (¶������������� �����, ®���������� �¦�.). � �� ������ ��� 

���������� ��������� �¦����� - �����, ���� � �.�. [3]. °����������� ����, ��� 

 �������  ������ ������������ ������ ���������� �������� ¦����� �������� 

����� ¦��� ������ ��������, ������� �����������  �������� �����, �¦����ª�� 

¦���� ��������� °���. � ��������� � ��� ¬�� �������� (�������� - �� ���������), 

������� �����¨��� °������� � °��������, ���ª�� ����� ������� �����������, 

������������ ������ ������� ¥������� 
�����¦��� [4]. °������ ¬�� �������� 

���������� ������ ����� ������, ���������� ¯.³. ¹����� [5]. 

� ���, ��� � ���������� ¦���� ������� ���� ������ ������ �������� 

���������� �����������¨� ����������� ������������� ¦���� ������� �. 

¥�������, �. ¥�����, . ����������, ³. ¥������, �. �����, ³. ¶�������.  

°���������� � ����������� ¦���� ������� �� ���������� ���������� 

������� ����������¨���  ������������ ���������� ����� ����������� ±�����, 

� ������� ������� ·���. ������¨ � ��������� ������� ���� ������� ·��� ������� 

��������� ���������� ������ ². ����� [6]. � ��� ��¦��� ����������� ������� 

�����- ��������� ���������  ������� ����� ������� ·��� � ��������� (IX-
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������ �����" (¶ .: "�����", 1981) ��� ��������� ������ ��-��� ������� 

������������� ������������, ������ ��������������� ������ ������������ ������ 

������. ·����� ������ ¬�� ����������, ¯.³. ¹���  ����� ������� �� � 

��������� ������ 1991 � �������¨��� ��� ����¦�� ������ ���-������� �� XIX ���. 

±� �. ¬. � ������� ������� ��� ������� ����� ������� � ����� ��������� �� 

������������. ¥�� ¬��� ¦��� �����¦����� ����ª��, ��������������� ����������� � 

������ ��� � ����������� ��������� �������� � ������������ 

����������������-����������: �������� ���������  ������ �¦������� �����, 

� ����� ��  ����������  ������� ��������, ������������  ������� [2, C. 23]. 

������ ����� � ������������ ���������������� ��������� �����¦����� 

������ ����������, � ������������ ��������� �¦¸������� ���¦��������� 

����������� ��������� �¦�����, ������� �������� �����¨  �����¨ - ����. 

����, ����� ������������, ��� �������� ������� ����, � ������������ � ¦����� 

��������, �� ���������� �������ª��� ������� ���������� ���  5-6 ���. �� �.¬., 

������ ����� ����� ������  ����������� ����� �������������. ©������ ����� 

��������, ��� ���������� ���¦����  ��� ������������ ����¦�� �� ¦���� 

��������� � ��� ����� �� ��� �� ��ª��. ¶� ����� ��ª� ������� ��� � 

����������� �������� ¦����� ����� �������� ������� � ������� � ��������� 

�������� ¶����� (¶������������� �����, ®���������� �¦�.). � �� ������ ��� 

���������� ��������� �¦����� - �����, ���� � �.�. [3]. °����������� ����, ��� 

 �������  ������ ������������ ������ ���������� �������� ¦����� �������� 

����� ¦��� ������ ��������, ������� �����������  �������� �����, �¦����ª�� 

¦���� ��������� °���. � ��������� � ��� ¬�� �������� (�������� - �� ���������), 

������� �����¨��� °������� � °��������, ���ª�� ����� ������� �����������, 

������������ ������ ������� ¥������� 
�����¦��� [4]. °������ ¬�� �������� 

���������� ������ ����� ������, ���������� ¯.³. ¹����� [5]. 

� ���, ��� � ���������� ¦���� ������� ���� ������ ������ �������� 

���������� �����������¨� ����������� ������������� ¦���� ������� �. 

¥�������, �. ¥�����, . ����������, ³. ¥������, �. �����, ³. ¶�������.  

°���������� � ����������� ¦���� ������� �� ���������� ���������� 

������� ����������¨���  ������������ ���������� ����� ����������� ±�����, 

� ������� ������� ·���. ������¨ � ��������� ������� ���� ������� ·��� ������� 

��������� ���������� ������ ². ����� [6]. � ��� ��¦��� ����������� ������� 

�����- ��������� ���������  ������� ����� ������� ·��� � ��������� (IX-
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������ �����" (¶ .: "�����", 1981) ��� ��������� ������ ��-��� ������� 

������������� ������������, ������ ��������������� ������ ������������ ������ 

������. ·����� ������ ¬�� ����������, ¯.³. ¹���  ����� ������� �� � 

��������� ������ 1991 � �������¨��� ��� ����¦�� ������ ���-������� �� XIX ���. 

±� �. ¬. � ������� ������� ��� ������� ����� ������� � ����� ��������� �� 

������������. ¥�� ¬��� ¦��� �����¦����� ����ª��, ��������������� ����������� � 

������ ��� � ����������� ��������� �������� � ������������ 

����������������-����������: �������� ���������  ������ �¦������� �����, 

� ����� ��  ����������  ������� ��������, ������������  ������� [2, C. 23]. 

������ ����� � ������������ ���������������� ��������� �����¦����� 

������ ����������, � ������������ ��������� �¦¸������� ���¦��������� 

����������� ��������� �¦�����, ������� �������� �����¨  �����¨ - ����. 

����, ����� ������������, ��� �������� ������� ����, � ������������ � ¦����� 

��������, �� ���������� �������ª��� ������� ���������� ���  5-6 ���. �� �.¬., 

������ ����� ����� ������  ����������� ����� �������������. ©������ ����� 

��������, ��� ���������� ���¦����  ��� ������������ ����¦�� �� ¦���� 

��������� � ��� ����� �� ��� �� ��ª��. ¶� ����� ��ª� ������� ��� � 

����������� �������� ¦����� ����� �������� ������� � ������� � ��������� 

�������� ¶����� (¶������������� �����, ®���������� �¦�.). � �� ������ ��� 

���������� ��������� �¦����� - �����, ���� � �.�. [3]. °����������� ����, ��� 

 �������  ������ ������������ ������ ���������� �������� ¦����� �������� 

����� ¦��� ������ ��������, ������� �����������  �������� �����, �¦����ª�� 

¦���� ��������� °���. � ��������� � ��� ¬�� �������� (�������� - �� ���������), 

������� �����¨��� °������� � °��������, ���ª�� ����� ������� �����������, 

������������ ������ ������� ¥������� 
�����¦��� [4]. °������ ¬�� �������� 

���������� ������ ����� ������, ���������� ¯.³. ¹����� [5]. 

� ���, ��� � ���������� ¦���� ������� ���� ������ ������ �������� 

���������� �����������¨� ����������� ������������� ¦���� ������� �. 

¥�������, �. ¥�����, . ����������, ³. ¥������, �. �����, ³. ¶�������.  

°���������� � ����������� ¦���� ������� �� ���������� ���������� 

������� ����������¨���  ������������ ���������� ����� ����������� ±�����, 

� ������� ������� ·���. ������¨ � ��������� ������� ���� ������� ·��� ������� 

��������� ���������� ������ ². ����� [6]. � ��� ��¦��� ����������� ������� 

�����- ��������� ���������  ������� ����� ������� ·��� � ��������� (IX-
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������ �����" (¶ .: "�����", 1981) ��� ��������� ������ ��-��� ������� 

������������� ������������, ������ ��������������� ������ ������������ ������ 

������. ·����� ������ ¬�� ����������, ¯.³. ¹���  ����� ������� �� � 

��������� ������ 1991 � �������¨��� ��� ����¦�� ������ ���-������� �� XIX ���. 

±� �. ¬. � ������� ������� ��� ������� ����� ������� � ����� ��������� �� 

������������. ¥�� ¬��� ¦��� �����¦����� ����ª��, ��������������� ����������� � 

������ ��� � ����������� ��������� �������� � ������������ 

����������������-����������: �������� ���������  ������ �¦������� �����, 

� ����� ��  ����������  ������� ��������, ������������  ������� [2, C. 23]. 

������ ����� � ������������ ���������������� ��������� �����¦����� 

������ ����������, � ������������ ��������� �¦¸������� ���¦��������� 

����������� ��������� �¦�����, ������� �������� �����¨  �����¨ - ����. 

����, ����� ������������, ��� �������� ������� ����, � ������������ � ¦����� 

��������, �� ���������� �������ª��� ������� ���������� ���  5-6 ���. �� �.¬., 

������ ����� ����� ������  ����������� ����� �������������. ©������ ����� 

��������, ��� ���������� ���¦����  ��� ������������ ����¦�� �� ¦���� 

��������� � ��� ����� �� ��� �� ��ª��. ¶� ����� ��ª� ������� ��� � 

����������� �������� ¦����� ����� �������� ������� � ������� � ��������� 

�������� ¶����� (¶������������� �����, ®���������� �¦�.). � �� ������ ��� 

���������� ��������� �¦����� - �����, ���� � �.�. [3]. °����������� ����, ��� 

 �������  ������ ������������ ������ ���������� �������� ¦����� �������� 

����� ¦��� ������ ��������, ������� �����������  �������� �����, �¦����ª�� 

¦���� ��������� °���. � ��������� � ��� ¬�� �������� (�������� - �� ���������), 

������� �����¨��� °������� � °��������, ���ª�� ����� ������� �����������, 

������������ ������ ������� ¥������� 
�����¦��� [4]. °������ ¬�� �������� 

���������� ������ ����� ������, ���������� ¯.³. ¹����� [5]. 

� ���, ��� � ���������� ¦���� ������� ���� ������ ������ �������� 

���������� �����������¨� ����������� ������������� ¦���� ������� �. 

¥�������, �. ¥�����, . ����������, ³. ¥������, �. �����, ³. ¶�������.  

°���������� � ����������� ¦���� ������� �� ���������� ���������� 

������� ����������¨���  ������������ ���������� ����� ����������� ±�����, 

� ������� ������� ·���. ������¨ � ��������� ������� ���� ������� ·��� ������� 

��������� ���������� ������ ². ����� [6]. � ��� ��¦��� ����������� ������� 

�����- ��������� ���������  ������� ����� ������� ·��� � ��������� (IX-
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XVIII .). ¶����� ������������ �������� ������¨� �� ��, ��� � ������ ������� 

���������� �������� ¦����� ��������. ��, ��������,  "¥����� �������� ���" 

������������� � ¦�������, ��������� ��� ��� ������ ²�� ������, ������� � ���� 

��������� ���� ����� ���� �� ¦��� ������������� ¦���, � ����� � ���� �������� 

� ����������� ¦�������� ����ª�� ���  �¦¸����� [7, °. 4].� ���� �� �������� 

������� � ¦���� ��������� ��� ��c�� ������������� ���¨����� �������� 

������ �����¬, ��������� ����� ����������� ¶������� ����. �, ¦��������, ¦�� 

��������� ��������� ����� ������ ��������� ����¦�����. 

¥� �����¨ ������������� ���������� ¦���� ������� �. ¥�����, ³. ¥������, 

¶. ����������, . ���������� ¦���� �������� ������� �������� ���¦�� ������ 

� ������ ����������� ���������, ®���������� °���. ������ ¦��� 

�������������� �������������, ������������ �������� ������� ����. µ�� ¦��� 

��������� ��������� ��¦�������� ������, ������� ���������� ����� ¦���ª� ���� 

���� ����� ������ ������ � �������, ��������� ��. � ¦���� ������ ����������� 

������ ������ �������. � ���� �������� ������ � ���������� ����� 

�������������� ���  ���, ���  ¦������ ������� ¦������� ���¨ ¶������ (���¨ 

¶�����) �����¨� "������ �������", "�������� ������ ¦����������" [8, °. 99]. � 

����, ������ ��������, ����� �������, ¦��� ������� ¦�������.  

±� ��� ��ª�� ����� ������������, �����, �������, �������� � ¦���� ������ 

����������� ������. ¥� ������������ ���¨������ �������� ±.�. ²��������� 

������� �� °��� �������� �� ������, � ������ ���, ��� ������� ���� ������: ¦��� 

��¦����� � �������� ��������, ����������� �� ���������� �����, ���������� �� 

������� �������� ���¨, ���������� ���������¨ ��� � ������ ������������ 

�¦������ [9].������ ������, ������� ������ �������� �������� ����������� ����� 

��������� ±. ²�������� ���� ��¦���, ���� ������� ��� �������� ���������. 

�������, ���� ������� ����� �������� �� ������� ��������� �¦�����, ��������� 

�¦���¨ � ������ �����. ®��������� ������� ��� ����������� ¦����� �������� 

����� ������, ������ ������������ �¦������, ������� �¦���� ������������ �� ����� 

���� ���. ±. ²�������� �������� ����� ������ ���: "¥� ������ �����¨ ���, ��� 

��������  °���, ������ ¦�� ������� ������������� � ������ ��������, ������� 

������ ������� ��������, � ��� ����� �����������  ����� ���������� 

��������, ��� ����� ¦��� �� ����ª� , ��� �� ���� ��� "[9]. º�� �� ¬�� ¦��� �� ������ 

������� ��������? 
��������, ¬�� ¦��� ������ ������ ������� ����, ������ 

������ ¦��, ��� ��������� ��� � ��������������. ³ ¦�� ������ ���� ������ª��� 
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XVIII .). ¶����� ������������ �������� ������¨� �� ��, ��� � ������ ������� 

���������� �������� ¦����� ��������. ��, ��������,  "¥����� �������� ���" 

������������� � ¦�������, ��������� ��� ��� ������ ²�� ������, ������� � ���� 

��������� ���� ����� ���� �� ¦��� ������������� ¦���, � ����� � ���� �������� 

� ����������� ¦�������� ����ª�� ���  �¦¸����� [7, °. 4].� ���� �� �������� 

������� � ¦���� ��������� ��� ��c�� ������������� ���¨����� �������� 

������ �����¬, ��������� ����� ����������� ¶������� ����. �, ¦��������, ¦�� 

��������� ��������� ����� ������ ��������� ����¦�����. 

¥� �����¨ ������������� ���������� ¦���� ������� �. ¥�����, ³. ¥������, 

¶. ����������, . ���������� ¦���� �������� ������� �������� ���¦�� ������ 

� ������ ����������� ���������, ®���������� °���. ������ ¦��� 

�������������� �������������, ������������ �������� ������� ����. µ�� ¦��� 

��������� ��������� ��¦�������� ������, ������� ���������� ����� ¦���ª� ���� 

���� ����� ������ ������ � �������, ��������� ��. � ¦���� ������ ����������� 

������ ������ �������. � ���� �������� ������ � ���������� ����� 

�������������� ���  ���, ���  ¦������ ������� ¦������� ���¨ ¶������ (���¨ 

¶�����) �����¨� "������ �������", "�������� ������ ¦����������" [8, °. 99]. � 

����, ������ ��������, ����� �������, ¦��� ������� ¦�������.  

±� ��� ��ª�� ����� ������������, �����, �������, �������� � ¦���� ������ 

����������� ������. ¥� ������������ ���¨������ �������� ±.�. ²��������� 

������� �� °��� �������� �� ������, � ������ ���, ��� ������� ���� ������: ¦��� 

��¦����� � �������� ��������, ����������� �� ���������� �����, ���������� �� 

������� �������� ���¨, ���������� ���������¨ ��� � ������ ������������ 

�¦������ [9].������ ������, ������� ������ �������� �������� ����������� ����� 

��������� ±. ²�������� ���� ��¦���, ���� ������� ��� �������� ���������. 

�������, ���� ������� ����� �������� �� ������� ��������� �¦�����, ��������� 

�¦���¨ � ������ �����. ®��������� ������� ��� ����������� ¦����� �������� 

����� ������, ������ ������������ �¦������, ������� �¦���� ������������ �� ����� 

���� ���. ±. ²�������� �������� ����� ������ ���: "¥� ������ �����¨ ���, ��� 

��������  °���, ������ ¦�� ������� ������������� � ������ ��������, ������� 

������ ������� ��������, � ��� ����� �����������  ����� ���������� 

��������, ��� ����� ¦��� �� ����ª� , ��� �� ���� ��� "[9]. º�� �� ¬�� ¦��� �� ������ 

������� ��������? 
��������, ¬�� ¦��� ������ ������ ������� ����, ������ 

������ ¦��, ��� ��������� ��� � ��������������. ³ ¦�� ������ ���� ������ª��� 
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XVIII .). ¶����� ������������ �������� ������¨� �� ��, ��� � ������ ������� 

���������� �������� ¦����� ��������. ��, ��������,  "¥����� �������� ���" 

������������� � ¦�������, ��������� ��� ��� ������ ²�� ������, ������� � ���� 

��������� ���� ����� ���� �� ¦��� ������������� ¦���, � ����� � ���� �������� 

� ����������� ¦�������� ����ª�� ���  �¦¸����� [7, °. 4].� ���� �� �������� 

������� � ¦���� ��������� ��� ��c�� ������������� ���¨����� �������� 

������ �����¬, ��������� ����� ����������� ¶������� ����. �, ¦��������, ¦�� 

��������� ��������� ����� ������ ��������� ����¦�����. 

¥� �����¨ ������������� ���������� ¦���� ������� �. ¥�����, ³. ¥������, 

¶. ����������, . ���������� ¦���� �������� ������� �������� ���¦�� ������ 

� ������ ����������� ���������, ®���������� °���. ������ ¦��� 

�������������� �������������, ������������ �������� ������� ����. µ�� ¦��� 

��������� ��������� ��¦�������� ������, ������� ���������� ����� ¦���ª� ���� 

���� ����� ������ ������ � �������, ��������� ��. � ¦���� ������ ����������� 

������ ������ �������. � ���� �������� ������ � ���������� ����� 

�������������� ���  ���, ���  ¦������ ������� ¦������� ���¨ ¶������ (���¨ 

¶�����) �����¨� "������ �������", "�������� ������ ¦����������" [8, °. 99]. � 

����, ������ ��������, ����� �������, ¦��� ������� ¦�������.  

±� ��� ��ª�� ����� ������������, �����, �������, �������� � ¦���� ������ 

����������� ������. ¥� ������������ ���¨������ �������� ±.�. ²��������� 

������� �� °��� �������� �� ������, � ������ ���, ��� ������� ���� ������: ¦��� 

��¦����� � �������� ��������, ����������� �� ���������� �����, ���������� �� 

������� �������� ���¨, ���������� ���������¨ ��� � ������ ������������ 

�¦������ [9].������ ������, ������� ������ �������� �������� ����������� ����� 

��������� ±. ²�������� ���� ��¦���, ���� ������� ��� �������� ���������. 

�������, ���� ������� ����� �������� �� ������� ��������� �¦�����, ��������� 

�¦���¨ � ������ �����. ®��������� ������� ��� ����������� ¦����� �������� 

����� ������, ������ ������������ �¦������, ������� �¦���� ������������ �� ����� 

���� ���. ±. ²�������� �������� ����� ������ ���: "¥� ������ �����¨ ���, ��� 

��������  °���, ������ ¦�� ������� ������������� � ������ ��������, ������� 

������ ������� ��������, � ��� ����� �����������  ����� ���������� 

��������, ��� ����� ¦��� �� ����ª� , ��� �� ���� ��� "[9]. º�� �� ¬�� ¦��� �� ������ 

������� ��������? 
��������, ¬�� ¦��� ������ ������ ������� ����, ������ 

������ ¦��, ��� ��������� ��� � ��������������. ³ ¦�� ������ ���� ������ª��� 

 199

XVIII .). ¶����� ������������ �������� ������¨� �� ��, ��� � ������ ������� 

���������� �������� ¦����� ��������. ��, ��������,  "¥����� �������� ���" 

������������� � ¦�������, ��������� ��� ��� ������ ²�� ������, ������� � ���� 

��������� ���� ����� ���� �� ¦��� ������������� ¦���, � ����� � ���� �������� 

� ����������� ¦�������� ����ª�� ���  �¦¸����� [7, °. 4].� ���� �� �������� 

������� � ¦���� ��������� ��� ��c�� ������������� ���¨����� �������� 

������ �����¬, ��������� ����� ����������� ¶������� ����. �, ¦��������, ¦�� 

��������� ��������� ����� ������ ��������� ����¦�����. 

¥� �����¨ ������������� ���������� ¦���� ������� �. ¥�����, ³. ¥������, 

¶. ����������, . ���������� ¦���� �������� ������� �������� ���¦�� ������ 

� ������ ����������� ���������, ®���������� °���. ������ ¦��� 

�������������� �������������, ������������ �������� ������� ����. µ�� ¦��� 

��������� ��������� ��¦�������� ������, ������� ���������� ����� ¦���ª� ���� 

���� ����� ������ ������ � �������, ��������� ��. � ¦���� ������ ����������� 

������ ������ �������. � ���� �������� ������ � ���������� ����� 

�������������� ���  ���, ���  ¦������ ������� ¦������� ���¨ ¶������ (���¨ 

¶�����) �����¨� "������ �������", "�������� ������ ¦����������" [8, °. 99]. � 

����, ������ ��������, ����� �������, ¦��� ������� ¦�������.  

±� ��� ��ª�� ����� ������������, �����, �������, �������� � ¦���� ������ 

����������� ������. ¥� ������������ ���¨������ �������� ±.�. ²��������� 

������� �� °��� �������� �� ������, � ������ ���, ��� ������� ���� ������: ¦��� 

��¦����� � �������� ��������, ����������� �� ���������� �����, ���������� �� 

������� �������� ���¨, ���������� ���������¨ ��� � ������ ������������ 

�¦������ [9].������ ������, ������� ������ �������� �������� ����������� ����� 

��������� ±. ²�������� ���� ��¦���, ���� ������� ��� �������� ���������. 

�������, ���� ������� ����� �������� �� ������� ��������� �¦�����, ��������� 

�¦���¨ � ������ �����. ®��������� ������� ��� ����������� ¦����� �������� 

����� ������, ������ ������������ �¦������, ������� �¦���� ������������ �� ����� 

���� ���. ±. ²�������� �������� ����� ������ ���: "¥� ������ �����¨ ���, ��� 

��������  °���, ������ ¦�� ������� ������������� � ������ ��������, ������� 

������ ������� ��������, � ��� ����� �����������  ����� ���������� 

��������, ��� ����� ¦��� �� ����ª� , ��� �� ���� ��� "[9]. º�� �� ¬�� ¦��� �� ������ 

������� ��������? 
��������, ¬�� ¦��� ������ ������ ������� ����, ������ 

������ ¦��, ��� ��������� ��� � ��������������. ³ ¦�� ������ ���� ������ª��� 
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¦��  �� ������ ������ ������� ����� �� �����������. ����, ����� ������� ���, 

��� ������ ¦����� �������� ����� �� ®���������� °��� ������ �� ����� ���� ���. 

¥� ������������ �. ¥�����, . ����������, � ������ �� ®���������� °��� 

���������� ������������ �������������. �� ����� ������ ��������� ������-

��������. ¥������� ���� ����� �� °��� ��� ��������� ������, ������� �������� 

¥�����������. ¥� �����¨ . ����������  ¥����������� ������ ������ ����� 

����������� ������������ �������� ¦���� ��������� "°���" � "
���� �����", 

������� �������� �� ������ ��� �¨¦�� ��������� [8, °. 38]. ¥������� �������� 

 ���������  �����¨ ���������. ±����������� �������� ������� ª����� �������  

���������� ������ ��������¦. ������������ ������� ������������ ��������� 

¯��� ±������� �������� �� ����������� � �¦ª����¨ ������������ ����������� 

���� � ������ [10]. ¥������� ��������� ������� ������� �������� ������������ 

���������. 

±� ��ª�� ���� ���������� ���������  ������, ������� ���������  

���������, ������� ����� ����� ����������������. ±� ��ª�� ���� �� ����������� 

���������� ������������ ��������� � �������������. ������ ����������� ��������, 

������� � �������-�������������. ³��������� ��������, ������� �����������  ������ 

[11], ����� ������� ���, ��� ������������ ������ ���������������� 

�����¦�������, ������� ������ �� ����� ������  ������������� ����������� 

������� ��������� ���� ��� ���������� ��-����. ©����������� ����� ���������-

������� �¨¦�¨ ¦������, ��������� �������� ���� �� ����, ������� �� ���� ���¨ 

�� ��������� ��� �����, ��������� ����� ����� ���� ��¦��, �������� ¦����� �� 

������� ���������� � �.�.. °��������� ������ ����� �������, ��� ������������ 

������ ��������, ����������, ����������� � ��� �������  ���������, ������� 

������� ����������. ©����������� ������ ¦��� �¦��� ����� �����, � ��ª� 

����¦�����. � ¦�¨ ��������������� ¦���, ������ ���� ������ ���������, 

¦�������� �������� ��� ��� ������ ��� �¦���, ���������� ��������, ������ 

����������� �����, ¦��� ��������� ��� ������ ����. °������  ������ 

��������������� ������ �������� ���������  �������. ������� ����������� �¦ 

������� � ������� ������������� . ����������, ³.����������, °. ������ª��, ³. 

¥������, ¯. ¹����, �. ¥�����, ³. °���������. ���� ������� ������������� 

���������� ���������������� ª���. ��������� �� ���, ����� ��� °���, ¦�����¨��� 

�� ��������� ���������������, ������� �������� ������- ������������ ³.¥. 


��������� � �.¥. 
�����¦��. 
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¦��  �� ������ ������ ������� ����� �� �����������. ����, ����� ������� ���, 

��� ������ ¦����� �������� ����� �� ®���������� °��� ������ �� ����� ���� ���. 

¥� ������������ �. ¥�����, . ����������, � ������ �� ®���������� °��� 

���������� ������������ �������������. �� ����� ������ ��������� ������-

��������. ¥������� ���� ����� �� °��� ��� ��������� ������, ������� �������� 

¥�����������. ¥� �����¨ . ����������  ¥����������� ������ ������ ����� 

����������� ������������ �������� ¦���� ��������� "°���" � "
���� �����", 

������� �������� �� ������ ��� �¨¦�� ��������� [8, °. 38]. ¥������� �������� 

 ���������  �����¨ ���������. ±����������� �������� ������� ª����� �������  

���������� ������ ��������¦. ������������ ������� ������������ ��������� 

¯��� ±������� �������� �� ����������� � �¦ª����¨ ������������ ����������� 

���� � ������ [10]. ¥������� ��������� ������� ������� �������� ������������ 

���������. 

±� ��ª�� ���� ���������� ���������  ������, ������� ���������  

���������, ������� ����� ����� ����������������. ±� ��ª�� ���� �� ����������� 

���������� ������������ ��������� � �������������. ������ ����������� ��������, 

������� � �������-�������������. ³��������� ��������, ������� �����������  ������ 

[11], ����� ������� ���, ��� ������������ ������ ���������������� 

�����¦�������, ������� ������ �� ����� ������  ������������� ����������� 

������� ��������� ���� ��� ���������� ��-����. ©����������� ����� ���������-

������� �¨¦�¨ ¦������, ��������� �������� ���� �� ����, ������� �� ���� ���¨ 

�� ��������� ��� �����, ��������� ����� ����� ���� ��¦��, �������� ¦����� �� 

������� ���������� � �.�.. °��������� ������ ����� �������, ��� ������������ 

������ ��������, ����������, ����������� � ��� �������  ���������, ������� 

������� ����������. ©����������� ������ ¦��� �¦��� ����� �����, � ��ª� 

����¦�����. � ¦�¨ ��������������� ¦���, ������ ���� ������ ���������, 

¦�������� �������� ��� ��� ������ ��� �¦���, ���������� ��������, ������ 

����������� �����, ¦��� ��������� ��� ������ ����. °������  ������ 

��������������� ������ �������� ���������  �������. ������� ����������� �¦ 

������� � ������� ������������� . ����������, ³.����������, °. ������ª��, ³. 

¥������, ¯. ¹����, �. ¥�����, ³. °���������. ���� ������� ������������� 

���������� ���������������� ª���. ��������� �� ���, ����� ��� °���, ¦�����¨��� 

�� ��������� ���������������, ������� �������� ������- ������������ ³.¥. 
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¦��  �� ������ ������ ������� ����� �� �����������. ����, ����� ������� ���, 

��� ������ ¦����� �������� ����� �� ®���������� °��� ������ �� ����� ���� ���. 

¥� ������������ �. ¥�����, . ����������, � ������ �� ®���������� °��� 

���������� ������������ �������������. �� ����� ������ ��������� ������-

��������. ¥������� ���� ����� �� °��� ��� ��������� ������, ������� �������� 

¥�����������. ¥� �����¨ . ����������  ¥����������� ������ ������ ����� 

����������� ������������ �������� ¦���� ��������� "°���" � "
���� �����", 

������� �������� �� ������ ��� �¨¦�� ��������� [8, °. 38]. ¥������� �������� 

 ���������  �����¨ ���������. ±����������� �������� ������� ª����� �������  

���������� ������ ��������¦. ������������ ������� ������������ ��������� 

¯��� ±������� �������� �� ����������� � �¦ª����¨ ������������ ����������� 

���� � ������ [10]. ¥������� ��������� ������� ������� �������� ������������ 

���������. 

±� ��ª�� ���� ���������� ���������  ������, ������� ���������  

���������, ������� ����� ����� ����������������. ±� ��ª�� ���� �� ����������� 

���������� ������������ ��������� � �������������. ������ ����������� ��������, 

������� � �������-�������������. ³��������� ��������, ������� �����������  ������ 

[11], ����� ������� ���, ��� ������������ ������ ���������������� 

�����¦�������, ������� ������ �� ����� ������  ������������� ����������� 

������� ��������� ���� ��� ���������� ��-����. ©����������� ����� ���������-

������� �¨¦�¨ ¦������, ��������� �������� ���� �� ����, ������� �� ���� ���¨ 

�� ��������� ��� �����, ��������� ����� ����� ���� ��¦��, �������� ¦����� �� 

������� ���������� � �.�.. °��������� ������ ����� �������, ��� ������������ 

������ ��������, ����������, ����������� � ��� �������  ���������, ������� 

������� ����������. ©����������� ������ ¦��� �¦��� ����� �����, � ��ª� 

����¦�����. � ¦�¨ ��������������� ¦���, ������ ���� ������ ���������, 

¦�������� �������� ��� ��� ������ ��� �¦���, ���������� ��������, ������ 

����������� �����, ¦��� ��������� ��� ������ ����. °������  ������ 

��������������� ������ �������� ���������  �������. ������� ����������� �¦ 

������� � ������� ������������� . ����������, ³.����������, °. ������ª��, ³. 

¥������, ¯. ¹����, �. ¥�����, ³. °���������. ���� ������� ������������� 

���������� ���������������� ª���. ��������� �� ���, ����� ��� °���, ¦�����¨��� 

�� ��������� ���������������, ������� �������� ������- ������������ ³.¥. 
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¦��  �� ������ ������ ������� ����� �� �����������. ����, ����� ������� ���, 

��� ������ ¦����� �������� ����� �� ®���������� °��� ������ �� ����� ���� ���. 

¥� ������������ �. ¥�����, . ����������, � ������ �� ®���������� °��� 

���������� ������������ �������������. �� ����� ������ ��������� ������-

��������. ¥������� ���� ����� �� °��� ��� ��������� ������, ������� �������� 

¥�����������. ¥� �����¨ . ����������  ¥����������� ������ ������ ����� 

����������� ������������ �������� ¦���� ��������� "°���" � "
���� �����", 

������� �������� �� ������ ��� �¨¦�� ��������� [8, °. 38]. ¥������� �������� 

 ���������  �����¨ ���������. ±����������� �������� ������� ª����� �������  

���������� ������ ��������¦. ������������ ������� ������������ ��������� 

¯��� ±������� �������� �� ����������� � �¦ª����¨ ������������ ����������� 

���� � ������ [10]. ¥������� ��������� ������� ������� �������� ������������ 

���������. 

±� ��ª�� ���� ���������� ���������  ������, ������� ���������  

���������, ������� ����� ����� ����������������. ±� ��ª�� ���� �� ����������� 

���������� ������������ ��������� � �������������. ������ ����������� ��������, 

������� � �������-�������������. ³��������� ��������, ������� �����������  ������ 

[11], ����� ������� ���, ��� ������������ ������ ���������������� 

�����¦�������, ������� ������ �� ����� ������  ������������� ����������� 

������� ��������� ���� ��� ���������� ��-����. ©����������� ����� ���������-

������� �¨¦�¨ ¦������, ��������� �������� ���� �� ����, ������� �� ���� ���¨ 

�� ��������� ��� �����, ��������� ����� ����� ���� ��¦��, �������� ¦����� �� 

������� ���������� � �.�.. °��������� ������ ����� �������, ��� ������������ 

������ ��������, ����������, ����������� � ��� �������  ���������, ������� 

������� ����������. ©����������� ������ ¦��� �¦��� ����� �����, � ��ª� 

����¦�����. � ¦�¨ ��������������� ¦���, ������ ���� ������ ���������, 

¦�������� �������� ��� ��� ������ ��� �¦���, ���������� ��������, ������ 

����������� �����, ¦��� ��������� ��� ������ ����. °������  ������ 

��������������� ������ �������� ���������  �������. ������� ����������� �¦ 

������� � ������� ������������� . ����������, ³.����������, °. ������ª��, ³. 

¥������, ¯. ¹����, �. ¥�����, ³. °���������. ���� ������� ������������� 

���������� ���������������� ª���. ��������� �� ���, ����� ��� °���, ¦�����¨��� 

�� ��������� ���������������, ������� �������� ������- ������������ ³.¥. 


��������� � �.¥. 
�����¦��. 
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� 1989 ����  ������� "������ ��������" �ª�� ������ ������� ������� 


�����¦��� � ¦���� �������� ����������� ������ "°���" [13]. ¥���� � 1994 ���� 

������ ¥������ 
�����¦�� ����� ��������� ��� ������ ¦���� �������� �������. 

����� �� ��� ������� ¦�� ³�������� ¥������, ���� ��������� ������������� 

 �������� "°���". 

������� � ������ 90-� ���� ©© ��.  �. ®�������� ������������� ������ 

¬���������, ������� ��� ���������� ³��������� ¥������ ������ ���������� 

��������� ¦����� �������� "°���". �������� ������ ������� �������� ����, 

�������ª�� ������� ����������� ¦����� ��������, ���������� ����� ¬��������� �� 

�����,  ������� ����� �������� ������� �������� ����, ����������� ������ 

������������ ������������ ���������. ��� ���������� ������ ��������� 

����¦���¨ �� ���������� �� ¦����� ��������,  ������������ � ��������� 

���������. ¥��������� � ����������� ������� ��������� �������� ������ ���� �� 

����� ��������� ¦����� �������� "°���", ������� � �������� ������� "°���".�¥� 

��������� ����������� ®���������� ª���� ��������� ������������� ¦����� 

�������� "°���"  1997 ����  �. ®��������  ������ ¦�� ������� ¥���� 

�������������  ������� �������� ¦���� � ������������ �������, ��� ¦��� 

����������������� ���������� ���������� ������������ ¦���� �������. ° ��� 

��� ¬���  ������� ��������� ������ ��� � ������ ��������� ¶������������ 

 ������� �������� ¦���� � ������������ ������� "°��� �� ©������" ����� 

³������� ������,  ����� °������� 
����� ����������� ���������. ½������� 

�����¦����� �������¨ ���������� ���������� ������������ ¦���� �������. 

°������  ������� ��������� ����� ��� ���������� ������������� ¦����� 

��������. °������ ¶������������  �������� ¦����� ������, ¶������������ � 

�������������  �������� ¦����� �������� "°���". �� ������������ ������� 

������ ·������� ±���� �������������� ���������¨ ¦���¦� "�����",  ±������ 

���������¨� "�������¨ ����" ��� ���������� �. ®�����������, �� ®��������� 

"°����" ��� ���������� ±. °��������,  ���� "°�¦��" � "�����”,  ©������ 
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������������ ������������ ���������. ��� ���������� ������ ��������� 

����¦���¨ �� ���������� �� ¦����� ��������,  ������������ � ��������� 

���������. ¥��������� � ����������� ������� ��������� �������� ������ ���� �� 

����� ��������� ¦����� �������� "°���", ������� � �������� ������� "°���".�¥� 

��������� ����������� ®���������� ª���� ��������� ������������� ¦����� 

�������� "°���"  1997 ����  �. ®��������  ������ ¦�� ������� ¥���� 

�������������  ������� �������� ¦���� � ������������ �������, ��� ¦��� 

����������������� ���������� ���������� ������������ ¦���� �������. ° ��� 

��� ¬���  ������� ��������� ������ ��� � ������ ��������� ¶������������ 

 ������� �������� ¦���� � ������������ ������� "°��� �� ©������" ����� 

³������� ������,  ����� °������� 
����� ����������� ���������. ½������� 

�����¦����� �������¨ ���������� ���������� ������������ ¦���� �������. 
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���������¨� "�������¨ ����" ��� ���������� �. ®�����������, �� ®��������� 
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��������� ����������� ®���������� ª���� ��������� ������������� ¦����� 

�������� "°���"  1997 ����  �. ®��������  ������ ¦�� ������� ¥���� 

�������������  ������� �������� ¦���� � ������������ �������, ��� ¦��� 
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��������. °������ ¶������������  �������� ¦����� ������, ¶������������ � 
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����� ��������� ¦����� �������� "°���", ������� � �������� ������� "°���".�¥� 

��������� ����������� ®���������� ª���� ��������� ������������� ¦����� 

�������� "°���"  1997 ����  �. ®��������  ������ ¦�� ������� ¥���� 

�������������  ������� �������� ¦���� � ������������ �������, ��� ¦��� 

����������������� ���������� ���������� ������������ ¦���� �������. ° ��� 

��� ¬���  ������� ��������� ������ ��� � ������ ��������� ¶������������ 

 ������� �������� ¦���� � ������������ ������� "°��� �� ©������" ����� 

³������� ������,  ����� °������� 
����� ����������� ���������. ½������� 

�����¦����� �������¨ ���������� ���������� ������������ ¦���� �������. 

°������  ������� ��������� ����� ��� ���������� ������������� ¦����� 

��������. °������ ¶������������  �������� ¦����� ������, ¶������������ � 

�������������  �������� ¦����� �������� "°���". �� ������������ ������� 

������ ·������� ±���� �������������� ���������¨ ¦���¦� "�����",  ±������ 

���������¨� "�������¨ ����" ��� ���������� �. ®�����������, �� ®��������� 

"°����" ��� ���������� ±. °��������,  ���� "°�¦��" � "�����”,  ©������ 
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“¶�������”,  ¾����� ����� "¥�����", �� ¾���������� � ��¦��� ������������ 

 �������� ������. � ������ ������ ������� �����¨��� ���¦� ������������ [8, °. 

290 - 291]. 

°������  ������� ���� ������� ���������� ������������ ¦���� �������. 

�¦��������� ���������� � ����� ���������� ¦���� �������. � �����¨ 

��������¨ ������ �����¨ ������ �������� ��� ¦����� �������� �������� 

��¦�� � ���������� ������ª��� ¦�� "°���". µ��� ����� ���������� ������� 

�������� ����������� ���������� ������������ ¦���� �������. ¥������ 

���������� � ������� ������������ ¦���� ������� �������� �  �������ª��: 

������� ������� ���������� �� �������� ���� ������ � ¦���� �������, ������� 

������-������������ ¦��� ��� ������� ���������� ¦���� �������, ������� � 

���������  �������ª�� ������� ���¦��� �������� ��� �������� ¦����� �������� 

����������� ������. ³ ������, ����� ������� � ���, ��� ¦���� �������� 

����������� ������ ����������� � ��������� �������  ������� � �� �� ���������. 

 
&'�#�� �#'���%�����!* �#��+����� 
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Globalizovaný svet – miesto pre všetkých? 

Miroslava Profantová 

 

Abstrakt 

Príspevok reflektuje a mapuje problém globalizácie a jej dôsledkov. Práca je štrukturálne 

rozdelená na tri tematické celky, pri�om vzh�adom na šírku zvolenej témy sa selektívne 

zameriava najprv na problematiku sociálnych nerovností, ktoré vyplývajú z globaliza�ných 

procesov. Postupne prechádza na mapovanie prí�in, ktoré spôsobujú priepastný rozdiel medzi 

bohatými a chudobnými obyvate�mi. Napokon sa zameriava i na globálne stratégie, ktoré si 

dávajú za cie� odstráni� sociálne nerovnosti tak z regionálneho, ako aj globalizovaného 

h�adiska. Práca sa opiera o analyticko-interpreta�nú metódu, ktorá v sebe integruje 

spracovanie aktuálnej literatúry a dostupných internetových zdrojov. 

K�ú�ové slová: globalizácia, chudoba, globálne stratégie. 

� 

Globalizovaný svet 

  

H�ada� odpove! na otázku „�o je to globalizácia?“ je v dnešnej dobe ve�mi 

jednoduché. Globalizácia je všade. Prejavuje sa v každej oblasti a narážame na �u �i na jej 

dôsledky dennodenne. Jej podoby sú rôzne a rovnako aj jej dopady. �i už sme v!aka nej pod 

nadvládou zna�iek, alebo mení naše vzdelávanie, stravovanie, vnímanie, rozhodovanie a 

dokonca aj hodnoty, je stále sú�as�ou pretvárajúceho a meniaceho sa života a spolo�nosti. 

Keby sa globalizácia transformovala do podoby �loveka, ur�ite by bola ter�om nielen chvály, 

ale aj nenávisti a opovrhnutia. Nepriniesla so sebou len pozitíva, ale aj negatíva. Avšak 

predmetom tohto �lánku nebude mapovanie jej komplexných dôsledkov, ale zameranie sa 

prioritne na  sociálnu rovinu, v ktorej je najvidite�nejší prepadný rozdiel medzi sociálnymi 

vrstvami. Vytvorila sa pod jej vplyvom obrovská "medzera" medzi chudobnými a bohatými. 

Z tohto dôvodu sa zameriame aj na otázku, �i je globalizovaný svet skuto�ne miestom pre 

všetkých, alebo je len profitom vyvolených elít? �� 

 

Procesy globalizácie��

� �

Globalizácia sa prvotne prejavila v ekonomickej oblasti. Konkrétne ide o súbor 

ekonomických procesov s dopadom na celú spolo�nos�. Práve tieto dopady sa prejavili aj 
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v !alších oblastiach života.Václav Mez�ický považuje za hlavných aktérov globalizácie 

nadnárodné spolo�nosti, najvyspelejšie priemyslové štáty a medzinárodné organizácie. Medzi 

hlavné �rty ekonomických globaliza�ných procesov zara!uje: 

� poznávanie problémov sú�asného sveta,   

� nárast objemu medzinárodného tovaru a služieb spojeného s procesom 

liberalizácie obchodu, na základe ktorého získaval obchod vzrastajúci vplyv na 

ekonomiku štátov, � 

� zmeny v geografickom rozmiestnení zemí a v ich štruktúre produktov zú�ast�ujúcich 

sa �na medzinárodnom obchode, � 

� rýchly rast množstva finan�ných investi�ných tokov a rovnako aj nárast finan�ných � 

 trhov, ktoré zahrnuli rozvojové krajiny do globálnej ekonomiky, � 

� ve�ký ekonomický rast v niektorých rozvojových krajinách (Mez�ický 2003, s. 12-13). 

 Globalizácia nepriniesla so sebou len ekonomické zmeny, ale rovnako „k nám p�inesla 

i otev�enost, vlnu p�ist	hovalectví, lidi jiných ras, náboženství, kultur, jinou hudbu 

a literaturu“ (Ehl 2001, s. 15). Globalizácia, teda prepojenie sveta, umožnila ekonomický rast 

niektorých krajín rozširovaním svojho trhového pôsobenia. Pozitíva, ktoré v danej oblasti 

spôsobila, by sme mohli nazva� v prevažnej miere ako „ekonomické“. Vytvoril sa tzv. vo�ný 

obchod s rôznym tovarom a službami. Zahrani�né firmy mohli slobodne podnika� v iných 

krajinách. Nadnárodné spolo�nosti mohli zabezpe�i� nové pracovné miesta, �o spôsobilo 

ekonomický rast niektorých rozvojových zemí. Transport surovín a výrobkov, prepájanie 

trhov, stanovenie �o najvýhodnejšej ceny pre �udí je charakteristické pre obchod v dobe 

globalizácie. Za�ala sa tak vytvára� pre �udí bohatšia ponuka na trhu, ktorá môže viac 

uspokoji� potreby spotrebite�a. Dostávajú sa k nemu veci, ktoré nie je napríklad možné 

vypestova� v domácej krajine. Juraj Hipš a Petra "urišová vyzdvihujú fakt, že „zjednotenie 

globálnych ekonomík poskytuje ohromný potenciál pre ekonomicky silné subjekty na 

expanziu do rozli�ných kútov sveta – pre export vlastných a pre dovoz zahrani�ných 

produktov a služieb“ (Hipš, "urišová 2006, s. 24).  

 S obchodom je zárove� spojený aj konkuren�ný boj. Práve jeho prítomnos� spôsobila 

rapídne znižovanie cien pre konzumenta. Ako !alšie pozitíva, ktoré so sebou priniesla 

globalizácia, môžeme uvies� aj kultúrnu rozmanitos�. Svet je v!aka technologickému rozvoju 

vnútorne prepojenejší a prináša tak so sebou i miešanie kultúr a ich rôznych prvkov. `udia 

z celého sveta môžu zdie�a� svoje skúsenosti, nápady, životné štýly a dozvedie� sa akéko�vek 
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informácie z takmer každej �asti sveta. Rovnako je im umožnené cestova� po celom svete, �o 

napomáha aj k rozvoju turizmu. 

 Druhá strana možností globalizácie v sebe skrýva ve�ké problémy. Predovšetkým 

zahrani�né firmy a zahrani�ný tovar zhoršili podmienky pre domácich podnikate�ov. 

Zahrani�ná produkcia a distribúcia ich neustále ohrozuje a vytlá�a lokálne firmy z trhu. 

Vo�ný trh, konkuren�ný boj a požiadavky spotrebite�ov sa podie�ali na vytváraní nadbyto�nej 

produkcii a vysokom konzume. S tým je spojená devastácia životného prostredia, spory medzi 

krajinami o prírodné zdroje a ve�ké rozdiely medzi vyspelými a rozvojovými krajinami. Ako 

sme už spomínali, vo�ný pohyb kapitálu a vysoká produkcia má za následok vytváranie 

ve�kých ekonomických rozdielov medzi rozvojovými a vyspelými krajinami. Ako píše Viera 

Hoffmanová: „Vplyv globalizujúcej sa ekonomiky má celkom iný výstup vo vyspelých 

štátoch a celkom iný dopad v zaostávajúcich krajinách“ (Hoffmanová 2003, s. 7). Avšak 

globalizácia tu skôr pôsobí v prospech bohatých krajín a ich záujmov. Majú prevahu na trhu, 

vä�šinou na úkor rozvojových krajín. Práve tieto krajiny zabezpe�ujú lacnú pracovnú silu 

a lacné suroviny. Pod�a Juraja Hipša a Petry "urišovej multinárodné spolo�nosti �astokrát pre 

�udí nezabezpe�ujú dobré pracovné podmienky a nedodržiavajú predpisy o bezpe�nosti. 

Eduard Šarmír podotýka, že mnohé rozvojové krajiny „sú dejiskami vojnových konfliktov, 

trpia nestabilitou politických systémov a ve�kou mierou korupcie riadiacich štruktúr“ (Šarmír 

2003, s. 25). S chudobou v rozvojových krajinách sú spojené !alšie problémy. `udia v týchto 

krajinách trpia podvýživou, nízkou vzdelanos�ou, vä�ším výskytom chorôb a kriminalitou. 

Pri�om alarmujúcim faktom je, že „rozvojové zem	, kde je chudoba obecn	 vnímaná jako 

nejpal�iv	jší problém, tvo�í 80% sv	tového obyvatelstva a zabírají 58% pevniny“ (Nová�ek 

2011, s. 113). 

 

Index globalizácie 

  

Len pre ilustráciu uvedieme, ako globalizácia pôsobila a pôsobí celosvetovo. Pre túto 

potrebu využijeme zobrazenie indexu globalizácie, ktorým merajú: ekonomickú, politickú 

a sociálnu dimenziu globalizácie. Ide o porovnanie rokov 1970 a 2011 pre 207 krajín. V rámci 

toho reflektujú celkový index, pri�om sa odvolávajú na: 

� ekonomický pohyb (aktuálny), 

� ekonomické obmedzenia, 

� dáta toku informácií, 
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� dáta osobného kontaktu a kultúrnej blízkosti (Index of globalisation, 2014). 

 

 

 

Index globalizácie Ázie 

 
Zdroj: http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/ 

 

Index globalizácie Európy 

 
Zdroj: http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/ 
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Index globalizácie Severnej Ameriky 

 
Zdroj: http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/ 

 

Index globalizácie Afriky 
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Miesto pre všetkých?� 

  

Jedným z najviac markantných negatív globalizácie a globalizovaného sveta sú práve 

ve�ké rozdiely v spolo�nosti, kde sa vytvorili prepadné rozdiely medzi bohatými a 

chudobnými. Na základe tohto faktu sa môžeme opýta� „Je globalizovaný svet skuto�ne 

miestom pre všetkých?“  

 Daný problém sa aj z dôvodu ve�kej prepojenosti sveta rieši na globálnej úrovni, ale aj 

na lokálnej úrovni. Ke!že predmetom nášho skúmania je globalizovaný svet, podstatné bude 

pre nás, ako sa s problémom chudoby vyrovnáva na globálnej rovine. Cie�om tohto príspevku 

nie je da� komplexné riešenie týchto problémov, ale k�ú�ové bude zmapova� fundamentálne 

faktory, ktoré problematiku sociálnych nerovností len prehlbujú. Nejde len o postavenie 
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vyspelých krajín v opozícii k rozvojovým krajinám, ale zameriame sa aj na sociálne 

nerovnosti v rámci „vyspelých krajín“ v Európe. 

 

Pre�o vzniká sociálna nerovnos�?  

 

 Táto nerovnos� vystupuje predovšetkým v prospech bohatých. Ján Keller v súvislosti 

so vznikom tejto nerovnosti hovorí o troch vysvetleniach, ktoré sa navzájom nevylu�ujú.  Ako 

prvú prí�inu uvádza zvyšovanie ziskov podnikate�ov prostredníctvom svojich 

podnikate�ských �inností na úkor platu svojich zamestnancov. Pri�om túto prí�inu považuje 

za k�ú�ovú pre vysvetlenie nerovností. Druhá prí�ina má podstatu vo ve�kých odmenách 

v rovine najvyšších zamestnancov, zatia� �o platy „bežných“ zamestnancov stagnujú alebo 

klesajú. Pod�a tretej prí�iny vzniká nerovnos� kvôli priepasti medzi  ekonomicky aktívnymi 

a neaktívnymi �u!mi (Keller 2011, s. 18).  

 Aktuálna firemná štruktúra a podmienky súkromného podnikania sa od osemdesiatych 

rokov 20. storo�ia transformovali a umožnili prináša� ve�ký zisk majite�om firiem a ich 

najbližším zamestnancom, teda najvyšším manažérom. Pod�a nášho názoru túto situáciu 

podporil vo ve�kej miere aj fakt, že otvorený trh, ktorý sa uvo�nil pod vplyvom 

globaliza�ných procesov, „dovolil“ nadnárodným korporáciám vstup do krajín s nízkou cenou 
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Napríklad na Slovensku Inštitút zamestnanosti spracoval štatistiky sociálnych 

pois�ovní, pod�a ktorých „`udí pracujúcich na dohodu bolo pod�a údajov zo Sociálnej 

pois�ovne v minulom roku viac ako 387 tis. v novembri a takmer 400 tis. v júni. Ich po�et sa 

mení každý mesiac, avšak existuje pravidelná cyklickos� vývoja po�tu �udí pracujúcich mimo 

pracovného pomeru. Ide najmä o už spomenuté mesiace jún a november, kedy takmer v 

každom roku nastane nárast dohodárov. Od roku 2005, kedy bolo v mesiacoch jún a 

november 243 tis. a 256 tis. osôb, do roku 2011 nastal nárast o 63,75 %, resp. 51,29 % �udí 

pracujúcich na dohodu za 6 rokov, �o je v priemere 10,63 %, resp. 8,55 % ro�ný nárast osôb 

pracujúcich na dohodu oproti roku 2005“ (Kultúra sveta práce - štatistiky dohodárov 2012). 

 Spomínaný neplnohodnotný typ práce Keller charakterizuje ako uzatváranie 

krátkodobých pracovných zmlúv, pri ktorých je výška mzdy ve�mi nízka a zamestnancovi 

chýba istota v podobe lepšieho sociálneho zabezpe�enia (Keller 2011, s. 22-23). Avšak pre 

zamestnávate�ov je takáto forma zamestnancov finan�ne výhodná, pretože pre nich 

nepredstavujú až tak ve�ké náklady ako napríklad zamestnanec na trvalý pracovný pomer. 

Zamestnávate� tak platí za zamestnanca nízke odvody štátu. „Rozvoj prekérních forem práce 

pat�í k hlavním nástroj¢m, s jejichž pomocí manaže�i dosahují vyššího krátkodobého profitu 
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firmy, a tedy i svých vyšších odm	n. Nástup neplnohodnotných forem práce má umožnit, aby 

t	kavost a nestabilita finan�ních trh¢ byla co nejv	rn	ji kopírována t	kavosti a nestabilitou 

trhu práce“ (Keller 2011, s. 23). Touto skuto�nos�ou dochádza pod�a Kellera k tomu, že sa 

komplikuje fungovanie sociálneho štátu. Otázkou však zostáva, �i by aj dostato�né 

prispievanie finan�ných zdrojov na jeho fungovanie zabezpe�ilo odstránenie chudoby. Už len 

z toho dôvodu, že existuje viacero medializovaných káuz, kedy peniaze z finan�ného rozpo�tu 

boli neadekvátne použité, resp. „dopomohlo“ sa k tomu, aby sa obohatili „štátu spriatelení 

jedinci“ alebo finan�né skupiny a ve�ké spolo�nosti. Avšak táto polemika nie je predmetom 

nášho príspevku.  

 "alším zaujímavým faktom pri sledovaní sociálnych nerovností je aj zameranie 

pozornosti na vývoj regiónov pod vplyvom globalizácie, na ktorý upozor�uje Štefan Volner. 

Pod�a jeho tvrdení na jednej strane „globálni aktéri globalizáciou integrujú jednotlivé regióny, 

národné štáty do jedného globálneho celku“ (Volner 2012, s. 22). Na druhej strane v!aka 

priestoru pre mobilitu tak štátov, ako aj �udí, financií a informácií dochádza k majetkovej 

a sociálnej polarizácii. Tá potom umož�uje opätovnému vzniku rozdielov medzi bohatou 

a chudobnou vrstvou obyvate�stva. Regionálna obmedzenos� potom nie je len prejavom 

lokálnosti, ale aj sociálnej strnulosti a slabosti. Tým dochádza k sociálnemu vylu�ovaniu. 

Znepokojujúcou skuto�nos�ou sa stáva zvyšovanie závislosti jedného štátu od druhého, a tým 

sa prehlbuje ich slabos�. Dôvodom tejto alarmujúcej situácie je práve globalizácia, ktorá 

vyústila do oslabenia medzištátnej komunikácie, spolupráce a pomoci. Prostriedkom na 

zamedzenie sociálneho chaosu je stratégia globálnych elít a centier vytvori� „nový poriadok“ 

pre regionálne lokality. Na rozdiel od minulosti, v sú�asnosti regionálni zamestnanci, 

dodávatelia �i samotná komunita nemá dosah na rozhodnutia globálnych investorov. Tí si 

uvedomujú vlastnú silu tým, že sa kedyko�vek môžu rozhodnú� opusti� daný región, ke!že 

nie sú lokálne obmedzení, �ím však unikajú i pred sociálnymi dôsledkami vlastného prieniku 

do regiónu.  

 "alším faktorom, pod�a Štefana Volnera, ktorý vyvoláva mnoho otázok, je fenomén 

sú�asnosti, mobilita. Prirodzené hranice medzi štátmi a regiónmi sa stierajú ako dôsledok 

globalizácie dopravy a komunikácie. Preto možno o�akáva� novú hrani�nú situáciu napätia 

medzi novými centrami a ešte existujúcimi regionálnymi národnými štátmi. Centrá moci sa 

pokúšajú vytvori� jeden globálny priestor, jeden trh, jednu menu, jednu politiku. Na druhej 

strane však prejavy, akými sú hlad, bieda, terorizmus, náboženské konflikty a pod. 

z bezpe�nostných dôvodov umelú regionálnos� a hranice vytvárajú. Štátne hranice strácajú na 

dôležitosti a pridanú hodnotu získavajú fenomény ako sú hranica hladu, chorôb, 
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trhu práce“ (Keller 2011, s. 23). Touto skuto�nos�ou dochádza pod�a Kellera k tomu, že sa 

komplikuje fungovanie sociálneho štátu. Otázkou však zostáva, �i by aj dostato�né 

prispievanie finan�ných zdrojov na jeho fungovanie zabezpe�ilo odstránenie chudoby. Už len 

z toho dôvodu, že existuje viacero medializovaných káuz, kedy peniaze z finan�ného rozpo�tu 

boli neadekvátne použité, resp. „dopomohlo“ sa k tomu, aby sa obohatili „štátu spriatelení 

jedinci“ alebo finan�né skupiny a ve�ké spolo�nosti. Avšak táto polemika nie je predmetom 

nášho príspevku.  

 "alším zaujímavým faktom pri sledovaní sociálnych nerovností je aj zameranie 

pozornosti na vývoj regiónov pod vplyvom globalizácie, na ktorý upozor�uje Štefan Volner. 

Pod�a jeho tvrdení na jednej strane „globálni aktéri globalizáciou integrujú jednotlivé regióny, 

národné štáty do jedného globálneho celku“ (Volner 2012, s. 22). Na druhej strane v!aka 

priestoru pre mobilitu tak štátov, ako aj �udí, financií a informácií dochádza k majetkovej 

a sociálnej polarizácii. Tá potom umož�uje opätovnému vzniku rozdielov medzi bohatou 

a chudobnou vrstvou obyvate�stva. Regionálna obmedzenos� potom nie je len prejavom 

lokálnosti, ale aj sociálnej strnulosti a slabosti. Tým dochádza k sociálnemu vylu�ovaniu. 

Znepokojujúcou skuto�nos�ou sa stáva zvyšovanie závislosti jedného štátu od druhého, a tým 

sa prehlbuje ich slabos�. Dôvodom tejto alarmujúcej situácie je práve globalizácia, ktorá 

vyústila do oslabenia medzištátnej komunikácie, spolupráce a pomoci. Prostriedkom na 

zamedzenie sociálneho chaosu je stratégia globálnych elít a centier vytvori� „nový poriadok“ 

pre regionálne lokality. Na rozdiel od minulosti, v sú�asnosti regionálni zamestnanci, 

dodávatelia �i samotná komunita nemá dosah na rozhodnutia globálnych investorov. Tí si 

uvedomujú vlastnú silu tým, že sa kedyko�vek môžu rozhodnú� opusti� daný región, ke!že 

nie sú lokálne obmedzení, �ím však unikajú i pred sociálnymi dôsledkami vlastného prieniku 

do regiónu.  

 "alším faktorom, pod�a Štefana Volnera, ktorý vyvoláva mnoho otázok, je fenomén 

sú�asnosti, mobilita. Prirodzené hranice medzi štátmi a regiónmi sa stierajú ako dôsledok 

globalizácie dopravy a komunikácie. Preto možno o�akáva� novú hrani�nú situáciu napätia 

medzi novými centrami a ešte existujúcimi regionálnymi národnými štátmi. Centrá moci sa 

pokúšajú vytvori� jeden globálny priestor, jeden trh, jednu menu, jednu politiku. Na druhej 

strane však prejavy, akými sú hlad, bieda, terorizmus, náboženské konflikty a pod. 

z bezpe�nostných dôvodov umelú regionálnos� a hranice vytvárajú. Štátne hranice strácajú na 

dôležitosti a pridanú hodnotu získavajú fenomény ako sú hranica hladu, chorôb, 
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nezamestnanosti, nízkej gramotnosti �i pandémie. Treba upozorni� na skuto�nos� potreby 

zastavenia tohto deštruktívneho boja medzi globálnym a regionálnym, ke!že možnos� 

presunu konfliktu na globálnu úrove� je nezvratná. Zárove� prítomnos� ve�kého množstva 

chudobných štátov v regióne spôsobí opodstatnenos� naliehavej otázky: Kto dodá lacné 

suroviny a prácu a kto nakúpi obludne narastajúci po�et výrobkov, ak sa zvýši 

nezamestnanos� a zníži sa kúpyschopnos� obyvate�ov?  

 Pre globalizované mocnosti je však v podstate výhodné, ak takýchto malých a slabých 

regionálnych štátov je �o najviac, pretože majú lacné suroviny a pracovnú silu, pri�om takto 

nemajú schopnos� ohrozi� slobodu globálnych spolo�ností. Predstavujú tak akýchsi správcov, 

ktorí svojou slabos�ou naopak vytvárajú podmienky pre silu podnikania v globalizovanom 

meradle. Na druhej strane sa takto malé a chudobné štáty stávajú zdrojom konfliktov, pretože 

právom u nich vzniká potreba vzbury vo�i centrám ústiaca do chaosu až anarchie. Vzbura sa 

však môže prejavi� aj vytváraním spolo�enstiev a aliancií so spolo�ným zámerom: zabráni� 

globalizácii. Ten môže vyústi� až do militarizácie regiónov (vidite�né už dnes na Blízkom 

Východe, v Afrike a pod.)  

 

Aktuálne stratégie na odstránenie chudoby 

  

Na�rtnuté problémy sú vo svojej podstate zjednodušené. Uvedomujeme si, že 

problematika je ve�mi rozsiahla a vyžaduje si ove�a viac priestoru. Ide nám však len 

o na�rtnutie tých najvýraznejších prí�in skúmaného problému. Po predchádzajúcom zobrazení 

problematiky rozdielu „chudobných – bohatých“ je dôležité upriami� pozornos� aj na možné 

riešenia daného problému. Pre ilustráciu sme si vybrali Miléniové rozvojové ciele a Európu 

2020. 

 

Miléniové rozvojové ciele 

 

 Za miléniovými rozvojovými cie�mi stojí Organizácia spojených národov (OSN), 

ktorá vznikla v roku 1945 po druhej svetovej vojne. Bola založená 51 krajinami a po práve 

prežitých udalostiach druhej svetovej vojny sa tieto krajiny zaviazali zachováva� mier 

a bezpe�nos� na medzinárodnej úrovni. OSN má tak celkovo 4 hlavné ciele (OSN vo 

všeobecnosti 2014): 

� Udržova� mier na celom svete. 

� Rozvíja� priate�ské vz�ahy medzi národmi. 
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� Pomáha� národom spolo�ne pracova� na zlepšovaní životov chudobných �udí, 

 zví�azi� nad hladom, chudobou a negramotnos�ou a povzbudzova� rešpekt vo�i 

právam a slobodám druhých. 

� By� centrom pre zosúla!ovanie krokov jednotlivých národov pri dosahovaní týchto 

cie�ov. 

Pre nás je dôležitý práve tretí bod, ktorý hovorí o boji s chudobou. S touto 

problematikou sú spojené práve Miléniové rozvojové ciele. „Na Miléniovom summite OSN v 

septembri 2000 svetoví lídri prijali Miléniovú deklaráciu OSN, v ktorej sa krajiny zaväzujú k 

novému globálnemu partnerstvu pre zníženie extrémnej chudoby, a ktorá vytý�ila sériu 

�asovo viazaných cie�ov s termínom splnenia 2015, ktoré sa stali známe ako Miléniové 

rozvojové ciele“ (Miléniové rozvojové ciele 2014). 

Odstránenie chudoby a hladu sa zakladá na stratégii: 

� Zníži� (medzi rokmi 1990 a 2015) po�et �udí, ktorých pe�ažný príjem je menej ako 

$1.25 denne. V roku 2010 žilo v podmienkach extrémnej chudoby o 700 miliónov 

�udí menej ako v roku 1990. Avšak vo všeobecnom meradle, 1,2 milióna �udí stále 

žije v podmienkach extrémnej chudoby.  

� dosiahnu� plnú a produktívnu zamestnanos� a solídnu prácu pre všetkých, vrátane žien 

a mladých �udí – Všeobecne, 384 miliónov pracujúcich �udí žilo pod hranicou 

chudoby ($1.25 denne) v roku 2011 – zníženie o 294 miliónov od roku 2001. Rodová 

diferencovanos� v zamestnaní pretrváva. 

� Zníži� (medzi rokmi 1990 a 2015) po�et �udí, ktorí trpia hladom. Cie� zníženia po�tu 

�udí trpiacich hladom by mal by� naplnený do roku 2015. Všeobecne, okolo 842 

miliónov �udí je podvyživených. Viac ako 99 miliónov detí pod 5 rokov je stále 

podvyživených (Eradicate extreme poverty & hunger 2014). 

 Tento cie� sa im �iasto�ne podarilo naplni� a v tejto problematike nastal pokrok, 

pretože „po�et �udí žijúcich v chudobe klesol na menej ako polovicu v porovnaní s úrov�ou z 

90-tych rokov. Viac ako dve miliardy �udí získali prístup k lepšej pitnej vode. V extrémnej 

chudobe však na!alej žije 1,4 miliardy �udí. Každé štyri sekundy zomrie jedno die�a z 

dôvodu, ktorému bolo možné predís� a viac ako 900 miliónov �udí, najmä žien a mladých 

�udí, trpí chronickým hladom. Po�et obyvate�ov na celom svete má do roku 2050 stúpnu� na 

9,5 miliardy, pri�om potravinový systém sa momentálne nachádza v kritickom bode“ 

(Rozvojová agenda po roku 2015, 2014). 
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Lisabonská stratégia a Európa 2020 

 

 „D�a 3. marca 2010 zverejnila EK návrh stratégie Európa 2020, ktorú schválila 

Európska rada v marci 2010 a prijala na summite v júni 2010. Stratégia popisuje 

predchádzajúci vývoj a aktuálny stav v EÚ, dotýka sa svetovej krízy a opatrení na 

zmier�ovanie jej dopadov, zdôraz�uje úlohu jednotného trhu, väzby na politiku súdržnosti a 

nástroje vonkajšej politiky. Upozor�uje na potrebu reformy finan�ného systému, 

nevyhnutnos� rozpo�tovej konsolidácie a koordinácie v rámci hospodárskej a menovej únie.“ 

(Európa 2020, 2011). 

 Podstatou stratégie je koordinácia hospodárskych politík a politík zamestnanosti 

s cie�om zabezpe�ova� rast a zamestnanos�. Stratégia z obsahového h�adiska zastrešuje 

cielený výber tém, rôznych iniciatív a sektorových stratégií z viacerých politík EÚ, hlavne 

výskumu, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych záležitostí, informa�nej spolo�nosti, 

podnikania a priemyslu, energetiky, životného prostredia. (Stratégia Európa 2020, 2011) 

Jedným z piatich cie�ov, ktoré si vytý�ila stratégia Európa 2020, je aj sociálna inklúzia: 

Vymani� najmenej 20 miliónov obyvate�ov EÚ z rizika chudoby a sociálneho vylú�enia 

(podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých krajín by sa mal zníži� o 25%, 

�ím by sa viac ako 20 miliónov �udí malo dosta� nad hranicu chudoby), merané kombináciou 

ukazovate�ov riziko chudoby + materiálna deprivácia + domácnosti s nízkou intenzitou práce 

(cie� SR: 170 tisíc �udí) (Európa 2020, 2011). 

 Spomenuté stratégie slúžili na zmapovanie  a poukázanie na možné riešenia 

globálneho problému, akým je chudoba. Aj po vypršaní Miléniových rozvojových cie�ov sa 

OSN zamerala na vytvorenie !alších cie�ov, ktoré by zabezpe�ovali trvalo udržate�ný rozvoj. 

Už len z tejto skuto�nosti je jasné, že akéko�vek globálne akcie nie sú síce márne, ale nie sú 

až tak optimisticky splnite�né ako si ich tvorcovia vytý�ili. Aj ke! sa chudoba ur�itým 

spôsobom znížila, stále predstavuje alarmujúci globálny problém. Vzh�adom na to, že sme sa 

venovali globalizácii a globálnym problémom, zamerali sme sa aj na vybrané globálne 

riešenia týchto problémov. Zaujímavé by však bolo zamera� sa do budúcna aj na lokálne 

riešenia chudoby a organizácie, ktoré túto pomoc zabezpe�ujú a zastrešujú. Ke! zlyhávajú 

ve�ké nadnárodné organizácie, je  dôležité zamera� sa na komunitnú pomoc v rámci štruktúry. 
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Význam kultúry pobaltských krajín v perióde 20. a 30. rokov 20. 

storo�ia 

Vladimíra Shulginová 
 

Abstract 

The key works: The Baltic States, the culture, the literature, 20s and 30s. of the twentieth 

century. The national cultural evolution of the Baltic states of Lithuania, Latvia and Estonia in 

the 20s and the 30s of the twentieth century. The article presents a national culture of the 

Baltic states of  Lithuania, Latvia and Estonia in the 20s and the 30s of the twentieth century. 

I focused on a cultural evolution of the Baltic states, especially on the 20s and the 30s of the 

twentieth century.  

Keywords: Baltic States, mational, culture, literature, evolution 

 

 Príspevok na konferenciu, ktorá sa uskuto�ní v d�och 30.10.-31.10.2014 bude 

zameraný na problematiku Pobaltských štátov Litvy, Lotyšska a Estónska v perióde 

dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia. Najskôr si treba uvedomi�, že 

Pobaltské krajiny sú úzko späté históriu s Ruskom ktorého boli sú�as�ou. História Ruska je 

ich neodmyslite�nou sú�as�ou. A tu si treba stanovi� problém a otázku, ktorá sa týka kultúry 

týchto krajín:  Aký význam mali krajiny v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho 

storo�ia pre tú dobu, �o a ako ovplyvnilo z kultúry ich !alší vývoj? Aký odkaz zanechal 

vývoj týchto krajín v perióde dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia pre 

budúce generácie týchto pobaltských krajín? 

 Juraj Malek vo svojej práci hovorí: „Pobaltské štáty sú�astochápané ako jednoliaty 

celok  trojice štátov s podobným historickým, politickým a kultúrnym vývojom. Skuto�nos� 

je ale v zásade odlišná. Ak si odmyslíme rôznorodú etnogenézu v Pobaltsku, stále máme pred 

sebou skôr mozaiku ako ucelený jednoliaty celok troch štátov“ (J. Malek ). 

Preto si musíme uvedomi�, že tieto krajiny mali svoj odlišný vývoj už od svojho 

vzniku a tak ich treba chápa�, podobne aj ich národnú kultúru. Zárove� pri štúdiu kultúry 

týchto krajín je potrebné nájs� definíciu slova kultúra. Ve�mi vhodnou a primeranou 

definíciou slova kultúra sa javí definícia od Vladimíra Miná�a, ktorý povedal: „Ani �udská 

kultúra nesúhlasí so zánikom, je živá, a takáto živá protestuje proti všetkým odro�om 

a hlupákom, proti fyzickej a trhovej pažravosti �loveka, proti umieraniu detí i celých národov, 

ktorú spôsobuje nerovnomernos� vývinu a z nej pochádzajúca sociálna nespravodlivos�“. 
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definíciou slova kultúra sa javí definícia od Vladimíra Miná�a, ktorý povedal: „Ani �udská 

kultúra nesúhlasí so zánikom, je živá, a takáto živá protestuje proti všetkým odro�om 

a hlupákom, proti fyzickej a trhovej pažravosti �loveka, proti umieraniu detí i celých národov, 

ktorú spôsobuje nerovnomernos� vývinu a z nej pochádzajúca sociálna nespravodlivos�“. 



 218

Miná� veril, že �udská kultúra – in summa rerum discimine – zastaví vlnobitie nenávisti. Veril 

nie na princíp ale na skúsenos�. "alej povedal: „Ve! �udstvo má svoju dobre zaplatenú 

skúsenos� a tá je uložená práve v jeho kultúre“. Pre�o treba súhlasi�? Pobaltské štáty mali 

a majú na!alej svoj vývoj ve�mi rôznorodý. Hlavne v histórii sa možno stretnú� s nenávis�ou, 

nenávis�ou najmä vo�i Rusku a s tým, že boli jeho nedobrovo�nou sú�as�ou. Každý jeden 

z týchto národov bol a je nie�ím špecifický a aj preto ich nemožno bra� ako jednoliaty celok. 

Za�ala by som najskôr Litvou a jej kultúrou v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho 

storo�ia. �o bolo pre túto periódu v litovskej kultúre typické? 

 

Význam litovskej kultúry v perióde 20. a 30. rokov 20. storo�ia 

  

Litva ako krajina bola viacjazy�ná už v minulosti. Jazyk sám o sebe je jeden 

z k�ú�ových znakov národa a vždy pre krajinu podstatný. Inak to nebolo ani v Litve. Ve! už 

v rokoch 1883-1886 Jonas Basanavicius publikoval �lánky o litovskom jazyku. V roku 1904 

cárska vláda Ruska zrušila štyridsa�ro�ný zákaz vydávania litovských novín v litovskom 

jazyku. Tento akt mal na svedomí rozvoj znovuzrodenia litovského národa. Objavilo sa 

množstvo spolkov, ktoré sa snažili o zachovanie národnej litovskej kultúry. Bol to napríklad 

spolok spisovate�ov, ktorého vedúcou osobnos�ou bol spisovate� Wilhelm Vidunas (Wilhelm 

Vydunas). Kto to bol a ako ovplyvnil litovské dejiny v spomínanej perióde? Vydunas žil do 

roku 1953 Bol to filozof, u�ite�, básnik a humanista, zárove� bol vodcom prusko-litovského 

národného hnutia v Litve. Ke!že Litvu neovplyv�ovalo len Rusko ale aj Nemecko, Vydunas 

vydal knihu pod názvom.Sieben Hundert Jahren Deutsch- Litaurischen Bezeihung (700 rokov 

Litovsko-Nemeckých vz�ahov), táto kniha bola ale pred 2. svetovou vojnou v roku 1933 už 

zakázaná. 

 K !alším významným litovským básnikom patril napríklad Jonas Jablonskis – 

významnos� spo�íva v tom, že sa špecializoval na litovský jazyk, v roku 1901 vydal litovski 

grammar,v roku 1911 litovskú jazykovú syntax, litovskú gramatiku v roku 1922, litovskú 

jazykovú u�ebnicu 1925. Bol významným lingvistom, ktorý v tridsiatych rokoch dvadsiateho 

storo�ia pozdvihol význam vzdelania a litovského jazyka, ktorý posilnil aj napriek 

nepriaznivej dobe svoju pozíciu a !alej sa rozvíjal. 
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Jonas Jablonskis 

Jonas Juška – jazykovedec ve�mi významný pre litovské vzdelanie a literatúru, opä� sa 

v tridsiatych rokoch venoval litovskej gramatike a významu litovského jazyka. 

 

Tab. 1 Spolky v litovskej kultúre a ich význam 
Spolok Rok Význam 

Litovský vzdelávací spolok 1907 Šírenie vzdelanosti 

Litovský umelecký spolok 1907 Rozvoj a podporovanie 

umenia 

Amatérsky spolok piesní 1910 Rozvoj spevu a hudby 

Divadelný spolok 1910 Rozvoj divadelnej scény 

Národno-kultúrny spolok V dvadsiatych rokoch Rozvoj národného 

povedomia 

Literárno-umelecké výstavy Od 1907 Podporovanie literatúry a 

umenia 

 
 V roku 1904 cárska vláda Ruska zrušila 40 ro�ný zákaz tla�e litovských kníh v 

litovskom jazyku. Tento akt mal na svedomí rozvoj národného znovuzrodenia litovského 

národa. Objavilo sa mnoho spolkov, v ktorých základom bol rozvoj a zachovanie litovskej 

kultúry. V roku 1907 bol založený Litovský vzdelávací a umelecký spolok. Vznikali tiež 

amatérske spolky piesní, hudby a divadla a zbory, ktoré viedli známy litovskí hudobní 

skladatelia Mikolas Konstantinovi� �iurlenis a Juozas Naujalis a iní. Od roku 1907 sa 

každoro�ne konali literárno-umelecké výstavy. Národno-kultúrne spolky, ako napríklad 

Santara, ktorého vedúcou osobnos�ou bol známy spisovate� a filozof Wilhelm Vidunas 

pôsobili aj na územiach v okolí KlaipÆdy a Klaipedského kraja. Z viacerých oblastí umenia 
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a kultúry prezentovali vo svojich dielach citlivé zážitky �udí z obdobia prvej dekády 

dvadsiateho storo�ia. 

 

Lotyšsko a jeho problémy v kultúre 20. a 30. rokoch 20. storo�ia 

  

Lotyšsko je krajina ležiaca na pobreží Baltského mora s hlavným mestom Riga. 

Osamostatnilo sa v roku 1991 ale vývoj jeho kultúry bol do roku 1991 ve�mi zaujímavý. Ke! 

sa len pozrieme na lotyšský jazyk, už tu je zložitý vývoj a pokra�ovalo to !alej hudbou, 

literatúrou rozvojom školstva. Toto všetko ovplyv�ovalo dejiny Lotyšska od samého za�iatku. 

Pre�o som za�ala práve jazykom. Jazyk je podstatným znakom každého národa na svete. Dnes 

sú hlavnými svetovými jazykmi angli�tina, nem�ina francúzština a iné ale treba spomenú�, že 

každý národ je hrdý na svoj vlastný jazyk. �o hovoria na jazyk ako základný znak národa 

osobnosti literatúry, hudby, jazykovedy a podobne? Napríklad náš národovec Pavel Jozef 

Šafárik o jazyku ako o znaku národa povedal: “Jazyk jest v�domí národa, jest jeho duch 

v nejvyšším svém zjevení, jest �arovn� mocný svazek, jenž dít� k matce, bratra k bratru, 

rodinu k rodin� víže a je všechny spojuje v národ“ 

 Loty�tina patrí do skupiny takzvaných Baltských jazykov. A spolu s Litov�inou do ich 

severnej skupiny. Spisovná podoba tohto jazyka sa vyvinula zo stredo lotyšského dialektu. Na 

západe a východe krajiny sa dodnes hovorí odlišným dialektom.  

Lotyšská literatúra je ve�mi bohatá na autorov ktorí ovplyv�ovali dejiny Lotyšska vo 

ve�kej miere. Koncom 19. a za�iatkom 20. storo�ia nastúpila lotyšská  moderna – 

novoromantickí básnici. Básnici, ktorí v Lotyšsku pôsobili a vydávali svoje romantické diela 

oby�ajne ve�mi citlivo zachytávali vtedajšiu dobu, v ktorej žili. Vyzdvihovali ju vo svojich 

dielach až tak citlivo, že to vládnym vrstvám prekážalo. Vä�šina básnikov, spisovate�ov, ktorí 

v Lotyšsku pôsobili za éry prvej samostatnosti Lotyšska až do štyridsiatych rokov dvadsiateho 

storo�ia odišla do exilu, bu! do Švaj�iarska, USA, Nemecka alebo Švédska.  Po návrate 

z exilu mnohí !alej písali o sú�asnosti a na základe ich kritiky doby v ktorej žili boli viacerí 

v ére stalinizmu popravení. 

 Ale aby som sa vrátila k perióde dvadsiatych a tridsiatych rokov v Lotyšsku. V tomto 

období vynikali básnici, spisovatelia ako: Janis Rainis so svojou manželkou Aspazijou, K. 

Skalbe a V. Pludonis do roku 1940 a J. Proruks, F. Bärda. Z avantgardných básnikov 

v tridsiatych rokoch to boli  E. Virza, A. �aks a A. Skujinová do roku 1932. Sociálnu prózu 

písal Villis Lácis. Vynikol aj L. Laciens, ktorý žil a tvoril v rokoch 1883-1938). Viacerí 

z týchto spisovate�ov, básnikov �i iných umelcov kritizovali dvadsiate a tridsiate roky, ve�mi 
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presne sa vo svojich dielach snažili vyzdvihnú� zážitky �udí z doby v ktorej žili. Aj preto  boli 

viacerí po�as éry stalinizmu popravení. 

Aj vzdelanie nepochybne patrí do kultúry každého jedného národy. Ve! práve škola 

formuje osobnos� �loveka tak, aby dokázal fungova� !alej a svoje nadobudnuté poznatky 

vedomosti a zru�nosti vedel využi� aj v praxi. Tak ako inde vo svete aj v Lotyšsku bol 

v perióde dvadsiatych a tridsiatych rokov ve�ký záujem o rozvoj vzdelania. Sved�í o tom 

napríklad vznik najstaršej lotyšskej univerzity v Rige, ktorá má nepochybne svoje ve�ké 

miesto vo vzdelávacom systéme aj v sú�asnosti. Lotyšská literatúra sa priblížila európskemu 

vývinu za�iatkom  dvadsiateho storo�ia, ke! v nej koexistovali viaceré �asto protichodné 

literárne a umelecké smery- realizmus, naturalizmus, novoromantizmus, impresionizmus, 

dekadencia, symbolizmus, secesia. Novoromantizmus sa najviac prejavoval v tvorbe básnikov 

a spisovate�ov ako Janis Rainis a jeho manželka Aspazija. 

 

 
Janis Rainis a jeho manželka Aspazija 

 
Práve títo dvaja lotyšskí básnici vo svojich dielach ve�mi hlboko opisovali situáciu 

v lotyšskej spolo�nosti v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia. V úsilí 

o dosiahnutie silného umeleckého ú�inku svojich diel sa lotyšskí novoromantici a modernisti 

rozchádzali. Novoromantici sa zaoberali odporom vo�i morálke a meštiackej spolo�nosti 

modernisti sa zas usilovali v dielach zvýrazni� túžbu po farebnosti, ke!že doba v tom �ase 

bola viac šedivá ako farebná. Lotyšskú kultúru výrazne ovplyvnil najmä impresionizmus 

nebol podložený autorskými manifestami �i deklaráciami. Dôsledným impresionistom 

v lotyšskej literatúre bol predovšetkým spisovate� Antons Birkerts. 

 

Anton Birkerts 

 

 Vo svojich dielach sa snažil zachyti� okamih a jeho premenlivos� v dobe dvadsiatych 

a tridsiatych rokov dvadsiateho storo�ia a zárove� prchavos� chvíle. 
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Impresionizmus dominuje aj v iných sférach lotyšskej kultúry – v maliarstve, výtvarnom 

umení. Úspešným maliarom bol Jausudrabi�š. V lotyšskej kultúre a umení som spomenula 

viacerých básnikov, maliarov a spisovate�ov aj jazykovedcov. Mnohí odišli do exilu a po 

návrate !alej publikovali vo svojich dielach kritiku sú�asnosti. Treba ale poveda�, že mnohí 

boli za�iatkom štyridsiatych rokov popravení práve za kritiku diania v spolo�nosti a za to, že 

vo svojich dielach ve�mi expresívne po�ali postavenie �loveka v spolo�nosti oproti 

vládnucim vrstvám. Aj v Lotyšsku sa v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia rozvíjal 

v rámci vývoja kultúry spolkový život. 

Tab. 2 Spolky a ich význam v lotyšskej kultúre 
Spolok Rok Význam 

Remeselné spolky  1920- do konca 20. storo�ia Rozvoj tradícií a výroby 

Vzdelávacie spolky Od 1907 Podpora vzdelanosti 

Umelecké a literárne spolky Od 1907 Podpora umenia a literatúry 

   

 
Význam estónskej kultúry v 20. a 30. rokoch 20. storo�ia 

  

Aj Estónci sa od konca devätnásteho storo�ia cez prvú dekádu dvadsiateho storo�ia 

�oraz �astejšie približovali vo svojej kultúre práve k európskej tendencii kultúry. Aj 

v Estónsku dominoval modernizmus. V sú�innosti s uplat�ovaním individuality a subjektivity 

umenia tu dochádzalo k prevahe subjektívneho princípu tvorby. Estónski modernisti h�adali 

nový model vz�ahu k realite. V umeleckých smeroch posil�oval najmä impresionizmus, 

secesia a expresionizmus. Práve �as sa stal základom pre celú umeleckú a literárnu modernu 

za�iatkom dvadsiateho storo�ia. Vnímanie �asu v jeho nekone�nom plynutí sa prejavilo aj 

v modernej literatúre. Estónci boli ve�mi prepojení so severskými kultúrami a nepochybne 

vä�šinu histórie mali prepojenú s Po�skom. Mali skôr bližšie k Lotyšom než k Litovcom aj vo 

vnímaní kultúry a literatúry. 

 Ke! za�iatkom dvadsiateho storo�ia nastalo uvo�nenie v dvadsiatych a tridsiatych 

rokoch, mohla sa rozvíja� zhruba od rokov 1905-1907 aj nová estónska kultúra. Termín 

národnos� dominoval v estónskej kultúre rovnako ako v Európe koncom 19. storo�ia. Vzniklo 

hnutie Mladé Estónsko, ktorého hlavnou myšlienkou aj akýmsi heslom bolo „Zosta�me 

Estóncami, ale bu!me Európanmi.“ V duchu tohto hesla podporovalo Mladé Estónsko všetky 

druhy umenia a kultúry v celom Estónsku, aby sa Estónsko �o najviac priblížilo Európe. 

Známymi osobnos�ami vo výtvarnom umení v Estónsku boli Konrád Mägi, Nikolai Triik, Jan 

 222

Impresionizmus dominuje aj v iných sférach lotyšskej kultúry – v maliarstve, výtvarnom 

umení. Úspešným maliarom bol Jausudrabi�š. V lotyšskej kultúre a umení som spomenula 

viacerých básnikov, maliarov a spisovate�ov aj jazykovedcov. Mnohí odišli do exilu a po 

návrate !alej publikovali vo svojich dielach kritiku sú�asnosti. Treba ale poveda�, že mnohí 

boli za�iatkom štyridsiatych rokov popravení práve za kritiku diania v spolo�nosti a za to, že 

vo svojich dielach ve�mi expresívne po�ali postavenie �loveka v spolo�nosti oproti 

vládnucim vrstvám. Aj v Lotyšsku sa v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia rozvíjal 

v rámci vývoja kultúry spolkový život. 

Tab. 2 Spolky a ich význam v lotyšskej kultúre 
Spolok Rok Význam 

Remeselné spolky  1920- do konca 20. storo�ia Rozvoj tradícií a výroby 

Vzdelávacie spolky Od 1907 Podpora vzdelanosti 

Umelecké a literárne spolky Od 1907 Podpora umenia a literatúry 

   

 
Význam estónskej kultúry v 20. a 30. rokoch 20. storo�ia 

  

Aj Estónci sa od konca devätnásteho storo�ia cez prvú dekádu dvadsiateho storo�ia 

�oraz �astejšie približovali vo svojej kultúre práve k európskej tendencii kultúry. Aj 

v Estónsku dominoval modernizmus. V sú�innosti s uplat�ovaním individuality a subjektivity 

umenia tu dochádzalo k prevahe subjektívneho princípu tvorby. Estónski modernisti h�adali 

nový model vz�ahu k realite. V umeleckých smeroch posil�oval najmä impresionizmus, 

secesia a expresionizmus. Práve �as sa stal základom pre celú umeleckú a literárnu modernu 

za�iatkom dvadsiateho storo�ia. Vnímanie �asu v jeho nekone�nom plynutí sa prejavilo aj 

v modernej literatúre. Estónci boli ve�mi prepojení so severskými kultúrami a nepochybne 

vä�šinu histórie mali prepojenú s Po�skom. Mali skôr bližšie k Lotyšom než k Litovcom aj vo 

vnímaní kultúry a literatúry. 

 Ke! za�iatkom dvadsiateho storo�ia nastalo uvo�nenie v dvadsiatych a tridsiatych 

rokoch, mohla sa rozvíja� zhruba od rokov 1905-1907 aj nová estónska kultúra. Termín 

národnos� dominoval v estónskej kultúre rovnako ako v Európe koncom 19. storo�ia. Vzniklo 

hnutie Mladé Estónsko, ktorého hlavnou myšlienkou aj akýmsi heslom bolo „Zosta�me 

Estóncami, ale bu!me Európanmi.“ V duchu tohto hesla podporovalo Mladé Estónsko všetky 

druhy umenia a kultúry v celom Estónsku, aby sa Estónsko �o najviac priblížilo Európe. 

Známymi osobnos�ami vo výtvarnom umení v Estónsku boli Konrád Mägi, Nikolai Triik, Jan 

 222

Impresionizmus dominuje aj v iných sférach lotyšskej kultúry – v maliarstve, výtvarnom 

umení. Úspešným maliarom bol Jausudrabi�š. V lotyšskej kultúre a umení som spomenula 

viacerých básnikov, maliarov a spisovate�ov aj jazykovedcov. Mnohí odišli do exilu a po 

návrate !alej publikovali vo svojich dielach kritiku sú�asnosti. Treba ale poveda�, že mnohí 

boli za�iatkom štyridsiatych rokov popravení práve za kritiku diania v spolo�nosti a za to, že 

vo svojich dielach ve�mi expresívne po�ali postavenie �loveka v spolo�nosti oproti 

vládnucim vrstvám. Aj v Lotyšsku sa v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia rozvíjal 

v rámci vývoja kultúry spolkový život. 

Tab. 2 Spolky a ich význam v lotyšskej kultúre 
Spolok Rok Význam 

Remeselné spolky  1920- do konca 20. storo�ia Rozvoj tradícií a výroby 

Vzdelávacie spolky Od 1907 Podpora vzdelanosti 

Umelecké a literárne spolky Od 1907 Podpora umenia a literatúry 

   

 
Význam estónskej kultúry v 20. a 30. rokoch 20. storo�ia 

  

Aj Estónci sa od konca devätnásteho storo�ia cez prvú dekádu dvadsiateho storo�ia 

�oraz �astejšie približovali vo svojej kultúre práve k európskej tendencii kultúry. Aj 

v Estónsku dominoval modernizmus. V sú�innosti s uplat�ovaním individuality a subjektivity 

umenia tu dochádzalo k prevahe subjektívneho princípu tvorby. Estónski modernisti h�adali 

nový model vz�ahu k realite. V umeleckých smeroch posil�oval najmä impresionizmus, 

secesia a expresionizmus. Práve �as sa stal základom pre celú umeleckú a literárnu modernu 

za�iatkom dvadsiateho storo�ia. Vnímanie �asu v jeho nekone�nom plynutí sa prejavilo aj 

v modernej literatúre. Estónci boli ve�mi prepojení so severskými kultúrami a nepochybne 

vä�šinu histórie mali prepojenú s Po�skom. Mali skôr bližšie k Lotyšom než k Litovcom aj vo 

vnímaní kultúry a literatúry. 

 Ke! za�iatkom dvadsiateho storo�ia nastalo uvo�nenie v dvadsiatych a tridsiatych 

rokoch, mohla sa rozvíja� zhruba od rokov 1905-1907 aj nová estónska kultúra. Termín 

národnos� dominoval v estónskej kultúre rovnako ako v Európe koncom 19. storo�ia. Vzniklo 

hnutie Mladé Estónsko, ktorého hlavnou myšlienkou aj akýmsi heslom bolo „Zosta�me 

Estóncami, ale bu!me Európanmi.“ V duchu tohto hesla podporovalo Mladé Estónsko všetky 

druhy umenia a kultúry v celom Estónsku, aby sa Estónsko �o najviac priblížilo Európe. 

Známymi osobnos�ami vo výtvarnom umení v Estónsku boli Konrád Mägi, Nikolai Triik, Jan 

 222

Impresionizmus dominuje aj v iných sférach lotyšskej kultúry – v maliarstve, výtvarnom 

umení. Úspešným maliarom bol Jausudrabi�š. V lotyšskej kultúre a umení som spomenula 

viacerých básnikov, maliarov a spisovate�ov aj jazykovedcov. Mnohí odišli do exilu a po 

návrate !alej publikovali vo svojich dielach kritiku sú�asnosti. Treba ale poveda�, že mnohí 

boli za�iatkom štyridsiatych rokov popravení práve za kritiku diania v spolo�nosti a za to, že 

vo svojich dielach ve�mi expresívne po�ali postavenie �loveka v spolo�nosti oproti 

vládnucim vrstvám. Aj v Lotyšsku sa v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia rozvíjal 

v rámci vývoja kultúry spolkový život. 

Tab. 2 Spolky a ich význam v lotyšskej kultúre 
Spolok Rok Význam 

Remeselné spolky  1920- do konca 20. storo�ia Rozvoj tradícií a výroby 

Vzdelávacie spolky Od 1907 Podpora vzdelanosti 

Umelecké a literárne spolky Od 1907 Podpora umenia a literatúry 

   

 
Význam estónskej kultúry v 20. a 30. rokoch 20. storo�ia 

  

Aj Estónci sa od konca devätnásteho storo�ia cez prvú dekádu dvadsiateho storo�ia 

�oraz �astejšie približovali vo svojej kultúre práve k európskej tendencii kultúry. Aj 

v Estónsku dominoval modernizmus. V sú�innosti s uplat�ovaním individuality a subjektivity 

umenia tu dochádzalo k prevahe subjektívneho princípu tvorby. Estónski modernisti h�adali 

nový model vz�ahu k realite. V umeleckých smeroch posil�oval najmä impresionizmus, 

secesia a expresionizmus. Práve �as sa stal základom pre celú umeleckú a literárnu modernu 

za�iatkom dvadsiateho storo�ia. Vnímanie �asu v jeho nekone�nom plynutí sa prejavilo aj 

v modernej literatúre. Estónci boli ve�mi prepojení so severskými kultúrami a nepochybne 

vä�šinu histórie mali prepojenú s Po�skom. Mali skôr bližšie k Lotyšom než k Litovcom aj vo 

vnímaní kultúry a literatúry. 

 Ke! za�iatkom dvadsiateho storo�ia nastalo uvo�nenie v dvadsiatych a tridsiatych 

rokoch, mohla sa rozvíja� zhruba od rokov 1905-1907 aj nová estónska kultúra. Termín 

národnos� dominoval v estónskej kultúre rovnako ako v Európe koncom 19. storo�ia. Vzniklo 

hnutie Mladé Estónsko, ktorého hlavnou myšlienkou aj akýmsi heslom bolo „Zosta�me 

Estóncami, ale bu!me Európanmi.“ V duchu tohto hesla podporovalo Mladé Estónsko všetky 

druhy umenia a kultúry v celom Estónsku, aby sa Estónsko �o najviac priblížilo Európe. 

Známymi osobnos�ami vo výtvarnom umení v Estónsku boli Konrád Mägi, Nikolai Triik, Jan 



 223

Koort, Kristijan Raud a iní. Rozvoj zaznamenala aj knižná a literárna tvorba. Hlavnou 

postavou a osobnos�ou estónskej kultúry bo Gustav Suits. Jeho prvým dielom bolo dielo Elu 

Tuli – ohe� života v roku 1905. Ve�mi podporoval nové smery estónskej kultúry 

k európskemu po�atiu umenia. Jeho vydavate�stvo, ktoré založil pôsobilo až do roku 1940.  

 

 

 
Gustav Suits 

 

Až škandalózne v rámci estónskej literatúry pôsobila osobnos� aj diela Márie Underovej. Jej 

diela spôsobovali v spolo�nosti dvadsiatych a tridsiatych rokoch dos� zna�ný rozruch pretože 

vo ve�kej miere za�ala využíva� a kritizova� city práve meštianskej spolo�nosti. Jej známymi 

zbierkami boli Sonety – 1917, Rozpuk, Modrá plachta v roku 1918. 

V roku 1920 vzniká podobne ako vo viacerých európskych krajinách množstvo spolkov, ktoré 

rozvíjali kultúrny život. 

Tab. 3 Spolky v estónskom kultúrnom živote a ich význam 
Spolok  rok Význam 
Spolok materinského jazyka 1920 Šírenie národného jazyka 
Estónsky ústredný spolok 
výtvarných umelcov 

1922 Podporoval rozvoj výtvarného 
umenia 

Skupina estónskych umelcov 1923 Zamerala sa na dva výtvarné 
smery kubizmus 
a konštruktivizmus 

Zväz estónskych spisovate�ov 1923 Vydával �asopis Looming- 
tvorba 

Zväz estónskych spevákov 1921 Vydával �asopis Hudobný list 
Spolok ruských študentov 1928 Podporoval práva a rozvoj 

spolo�enského života mladých 
Rusov v Estónsku 

Estónsky akademický spolok 
umelcov 

1924 Podporoval umenie vo 
všeobecnosti 

 

 223

Koort, Kristijan Raud a iní. Rozvoj zaznamenala aj knižná a literárna tvorba. Hlavnou 

postavou a osobnos�ou estónskej kultúry bo Gustav Suits. Jeho prvým dielom bolo dielo Elu 

Tuli – ohe� života v roku 1905. Ve�mi podporoval nové smery estónskej kultúry 

k európskemu po�atiu umenia. Jeho vydavate�stvo, ktoré založil pôsobilo až do roku 1940.  

 

 

 
Gustav Suits 

 

Až škandalózne v rámci estónskej literatúry pôsobila osobnos� aj diela Márie Underovej. Jej 

diela spôsobovali v spolo�nosti dvadsiatych a tridsiatych rokoch dos� zna�ný rozruch pretože 

vo ve�kej miere za�ala využíva� a kritizova� city práve meštianskej spolo�nosti. Jej známymi 

zbierkami boli Sonety – 1917, Rozpuk, Modrá plachta v roku 1918. 

V roku 1920 vzniká podobne ako vo viacerých európskych krajinách množstvo spolkov, ktoré 

rozvíjali kultúrny život. 

Tab. 3 Spolky v estónskom kultúrnom živote a ich význam 
Spolok  rok Význam 
Spolok materinského jazyka 1920 Šírenie národného jazyka 
Estónsky ústredný spolok 
výtvarných umelcov 

1922 Podporoval rozvoj výtvarného 
umenia 

Skupina estónskych umelcov 1923 Zamerala sa na dva výtvarné 
smery kubizmus 
a konštruktivizmus 

Zväz estónskych spisovate�ov 1923 Vydával �asopis Looming- 
tvorba 

Zväz estónskych spevákov 1921 Vydával �asopis Hudobný list 
Spolok ruských študentov 1928 Podporoval práva a rozvoj 

spolo�enského života mladých 
Rusov v Estónsku 

Estónsky akademický spolok 
umelcov 

1924 Podporoval umenie vo 
všeobecnosti 

 

 223

Koort, Kristijan Raud a iní. Rozvoj zaznamenala aj knižná a literárna tvorba. Hlavnou 

postavou a osobnos�ou estónskej kultúry bo Gustav Suits. Jeho prvým dielom bolo dielo Elu 

Tuli – ohe� života v roku 1905. Ve�mi podporoval nové smery estónskej kultúry 

k európskemu po�atiu umenia. Jeho vydavate�stvo, ktoré založil pôsobilo až do roku 1940.  

 

 

 
Gustav Suits 

 

Až škandalózne v rámci estónskej literatúry pôsobila osobnos� aj diela Márie Underovej. Jej 

diela spôsobovali v spolo�nosti dvadsiatych a tridsiatych rokoch dos� zna�ný rozruch pretože 

vo ve�kej miere za�ala využíva� a kritizova� city práve meštianskej spolo�nosti. Jej známymi 

zbierkami boli Sonety – 1917, Rozpuk, Modrá plachta v roku 1918. 

V roku 1920 vzniká podobne ako vo viacerých európskych krajinách množstvo spolkov, ktoré 

rozvíjali kultúrny život. 

Tab. 3 Spolky v estónskom kultúrnom živote a ich význam 
Spolok  rok Význam 
Spolok materinského jazyka 1920 Šírenie národného jazyka 
Estónsky ústredný spolok 
výtvarných umelcov 

1922 Podporoval rozvoj výtvarného 
umenia 

Skupina estónskych umelcov 1923 Zamerala sa na dva výtvarné 
smery kubizmus 
a konštruktivizmus 

Zväz estónskych spisovate�ov 1923 Vydával �asopis Looming- 
tvorba 

Zväz estónskych spevákov 1921 Vydával �asopis Hudobný list 
Spolok ruských študentov 1928 Podporoval práva a rozvoj 

spolo�enského života mladých 
Rusov v Estónsku 

Estónsky akademický spolok 
umelcov 

1924 Podporoval umenie vo 
všeobecnosti 

 

 223

Koort, Kristijan Raud a iní. Rozvoj zaznamenala aj knižná a literárna tvorba. Hlavnou 

postavou a osobnos�ou estónskej kultúry bo Gustav Suits. Jeho prvým dielom bolo dielo Elu 

Tuli – ohe� života v roku 1905. Ve�mi podporoval nové smery estónskej kultúry 

k európskemu po�atiu umenia. Jeho vydavate�stvo, ktoré založil pôsobilo až do roku 1940.  

 

 

 
Gustav Suits 

 

Až škandalózne v rámci estónskej literatúry pôsobila osobnos� aj diela Márie Underovej. Jej 

diela spôsobovali v spolo�nosti dvadsiatych a tridsiatych rokoch dos� zna�ný rozruch pretože 

vo ve�kej miere za�ala využíva� a kritizova� city práve meštianskej spolo�nosti. Jej známymi 

zbierkami boli Sonety – 1917, Rozpuk, Modrá plachta v roku 1918. 

V roku 1920 vzniká podobne ako vo viacerých európskych krajinách množstvo spolkov, ktoré 

rozvíjali kultúrny život. 

Tab. 3 Spolky v estónskom kultúrnom živote a ich význam 
Spolok  rok Význam 
Spolok materinského jazyka 1920 Šírenie národného jazyka 
Estónsky ústredný spolok 
výtvarných umelcov 

1922 Podporoval rozvoj výtvarného 
umenia 

Skupina estónskych umelcov 1923 Zamerala sa na dva výtvarné 
smery kubizmus 
a konštruktivizmus 

Zväz estónskych spisovate�ov 1923 Vydával �asopis Looming- 
tvorba 

Zväz estónskych spevákov 1921 Vydával �asopis Hudobný list 
Spolok ruských študentov 1928 Podporoval práva a rozvoj 

spolo�enského života mladých 
Rusov v Estónsku 

Estónsky akademický spolok 
umelcov 

1924 Podporoval umenie vo 
všeobecnosti 

 



 224

 Spolky rozvíjali kultúrny život v Estónsku, produkovali a vydávali nové �asopisy 

umelecké �i literárne diela a tým podporovali rozvoj literatúry, umenia, športu, vedeckých 

disciplín a podobne. Estónske školstvo sa vo ve�kom za�alo rozvíja� až od roku 1917. 

Centrom vzdelania a kultúry sa stala vysoká škola v Talline. V hudbe sa dotvorila bohatá 

štruktúra žánrov. V �ele hudobného sveta stála bohatá a silná skupina skladate�ov. Napríklad 

Artur Kapp, Eduard Tubin. V literatúre v rokoch 1918-1940 bolo vydaných cez 30 000 

knižných titulov v 43 mil. exemplároch. Práve v týchto rokoch na 100 obyvate�ov pripadalo 

v štátnych a verejných knižniciach 78 kníh. Estónska kultúra zaznamenala obrovský rozvoj 

práve v perióde dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho storo�ia. Nepochybne, pretože 

práve tieto roky boli titulované aj v Európe ako „ zlaté?“ aj ke! s otáznikom, pretože šedos� 

periódy rokov nedokázala v �u!och vzbudi� dôvod na úsmev, napriek ve�kému rozvoju vedy, 

literatúry, športu, umenia. 

 Ak som si v úvode príspevku zadala otázku aký význam mali kultúry pobaltských 

krajín pre dvadsiate a tridsiate roky dvadsiateho storo�ia, aký odkaz zanechali budúcim 
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Záver 

  

Na záver môžem poveda�, že napriek rozvoju kultúry všetkých troch pobaltských 

štátov v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia, postupne sa vývoj 

v medzivojnovom období spomalil. Za�al sa doposia� nebývalý záujem o pobaltské krajiny zo 

strany mocností, ktoré vznikli po tridsiatych rokoch dvadsiateho storo�ia. Pobaltské krajiny 

nikdy nerozmýš�ali o obrannej spolupráci v rámci nadchádzajúceho vojnového konfliktu, 

napriek tomu, že v kultúre mali toho ve�a spolo�ného. Aj z ich strany bolo potrebné pripravi� 

sa na obdobie konfliktu, ktoré na dlhší �as spomalilo rozvoj kultúry a aj samotný rozvoj 

pobaltských krajín. 
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 Dejiny zápasov o suverénny slovenský parlament majú takmer 150 rokov. Od 

sformovania požiadavky na vy�lenenie Slovenska z jednotného uhorského štátu a vytvorenia 

jeho zákonodarného snemu (parlamentu) `. Štúrom a jeho stúpencami prešiel tento zápas 

rôznymi peripetiami. Zaznamenal výrazné úspechy, trpké prehry, sklamania. Slováci však 

nikdy nekapitulovali. Aj v období najvä�šieho národného útlaku, pokorovania národnej 

dôstojnosti  a zosmieš�ovania ich národných snažení sa vždy našli odhodlaní �udia, ktorí aj za 

cenu osobných obetí a utrpenia presadzovali myšlienku suverénneho parlamentu pre 

Slovensko. 

 

Konštituovanie prvej SNR a jej �innos� 

  

K vytvoreniu prvej Slovenskej národnej rady došlo 16. septembra 1848 vo Viedni, ako 

najvyššieho politického a vojenského orgánu Slovákov, �ím sa definitívne odklonili od Pešti. 

Politickými �lenmi SNR boli `udovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža, 

ktorým pripadlo hlavné vojenské velenie. "alšími reprezentantmi boli �eskí vojenskí 

odborníci Bed�ich Bloudek ako velite� zboru a František Zach vo funkcii ná�elníka. Neskôr 

bol kooptovaný aj radikál Bernard Jane�ek. Tajomníkmi sa stali štúrovci Bohuš Nosák a 

Daniel Bôrik. Rozhodnutia vojenských velite�ov podliehali súhlasu politickej �asti SNR. 

 Predsedom tohto orgánu mal by� ten, v kraji ktorého sa mal zbor pohybova�. 

Vzh�adom na nepriaznivý priebeh povstania bol jediným predsedom J. M. Hurban. Boje 
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južných Slovanov boli signálom aj pre SNR. Dobrovo�nícky zbor, ktorý vznikal za nemalej 

pomoci Srbov a Chorvátov, sa dal do pohybu. D�a 17. septembra 1848 vtrhlo približne 450 

dobrovo�níkov na západné Slovensko. Zanedlho sa ich po�et rozšíril asi na 6000. Pridávali sa 

hlavne ro�níci z okolia. Na Myjave sa uskuto�nilo prvé Národné zhromaždenie za 

predsedníctva Hurbana. Bola vyhlásená existencia SNR, samostatnos� slovenského národa a 

vypovedala sa poslušnos� uhorskej vláde i jej podriadeným. SNR vykonávala na obsadenom 

území vládnu výkonnú moc (Mésároš 1968, s. 50). Vytvárali sa nové orgány miestnej správy, 

ktoré mali na starosti materiálne zásobovanie dobrovo�níkov. Do obcí boli vymenovaní aj 

osobitní povereníci s vymedzenou súdnou, správnou a vojenskou mocou. Zárove� vysielala 

do rôznych �astí Slovenska �udí, ktorých uhorské úrady nazývali poburova�mi. Mali za úlohu 

pripravi� zázemie na !alší postup. 

Prvá povstalecká akcia, ktorá neskôr dostala pomenovanie jesenná výprava, sa 

skon�ila neúspechom. Hlavní predstavitelia predpokladali, že �ud sa pridá na ich stranu, ale 

povstanie sa nerozšírilo na vä�šiu �as� územia. K tomu sa pridala aj nejednota názorov 

hlavného velenia a už spomínaná nedostato�ná materiálna základ�a. Chýbal aj �as na výcvik 

neskúsených dobrovo�níkov. Chybou bolo aj nedostato�né zastúpenie katolíckych osobností, 

�o mohlo pomôc� dôveryhodnosti v o�iach váhajúceho obyvate�stva. Viede�, balansujúca 

medzi slovanskými národmi a Ma!armi, sa tiež postarala tiež o potla�enie povstania. 

Cisárske vojská po ústupe na Moravu odzbrojili dobrovo�nícky zbor. 

SNR mala pôvodne ve�korysé ciele, ktoré sa realizovali len z malej �asti a iba na 

neve�kom povstaleckom území. Po�as povstania nedeklarovala, že chce opusti� uhorskú 

štátnu platformu. D�a 19. septembra vypovedala podriadenos� Slovenska uhorskej vláde a 

vyhlásila jeho samostatnos�. Išlo o pokus povýši� Slovensko na autonómny politický útvar 

(Škvarna, Eliáš 1998, s. 26). 

 SNR sa snažila položi� aj základy demokracie a slovenskej národnej správy. Na 

obsadenom území predstavovala do�asnú vládu. Svoju moc vykonávala prostredníctvom 

proklamácií, obežníkov, nariadení a ústnych pokynov. Do povedomia sa za�ali postupne 

dostáva� aj národné symboly. Predstavitelia SNR predpokladali, že po úspešnom zakon�ení 

povstania si Slováci zvolia reprezentáciu, ktorá by riadila správu Slovenska. 

Po potla�ení prvej dobrovo�níckej výpravy sa vyhrotili vz�ahy medzi Vied�ou a 

Peš�ou. D�a 25. septembra vymenoval panovník grófa Lamberga za vrchného velite�a vojsk v 

Uhorsku. Jeho úlohou bolo obnovi� zákon. Zlom nastal 28. septembra, kedy ho vzbúrenci v 

Pešti chytili a obesili. Predstavitelia národných hnutí sa postupne pridávali na stranu 

viedenskej vlády. S jej pomocou pripravovali zimnú výpravu, ktorá mala vies� cez Kysuce a 
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mala bezvýhradne závisie� od záujmov vlády. Problémom vz�ahu bola aj skuto�nos�, že 

Viede� nedôverovala �udovým hnutiam. Nelegalizovala SNR ako reprezentanta Slovákov. 

SNR pre habsburskú vládu vlastne neexistovala. Predstavitelia vystupovali ako jednotlivci bez 

rozhodovacích právomocí, ktoré prináležali velite�om cisárskych vojsk. Štúr a Hurban však 

v!aka svojej autorite dokázali presadi� svoje návrhy, aj ke! oficiálne nie sú ich autormi. 

 

Druhá Slovenská národná rada 

  

Prvá svetová vojna, jeden z najkrvavejších konfliktov v dejinách �udstva, zasiahol aj 

Slovensko. Obyvate�stvo a politickí predstavitelia prijali vyhlásenie vojny so skepsou a 

nesúhlasili s bojom za cudzie záujmy. Reprezentácia slovenského národa si však 

uvedomovala, že vojna môže by� v prípade porážky centrálnych mocností východiskom z 

národného útlaku. Vzh�adom na nepriaznivú domácu situáciu sa za�ala aktivizova� politická 

scéna až koncom vojny. Nemala však nijaký orgán, ktorý by mohol  zastupova� celý národ a 

hovori� v jeho mene, ako tomu bolo v �eských krajinách. Nutnos� konštituova� SNR narážala 

na prekážky medzi jednotlivými stranami a vzájomnými vz�ahmi vedúcich �inite�ov. Preto 

prvé kroky na vytvorenie SNR zišli až z porady 12. septembra 1918 v Budapešti, kde sa 

zú�astnili siedmi �lenovia SNS. Slovenskí dejatelia vyhlasovali, že právo zastupova� 

Slovákov na budúcej mierovej konferencii má SNR, �o predniesol aj Ferdiš Juriga na 

zasadnutí uhorského snemu. 

 Na ceste ku skuto�nému konštituovaniu pred celou verejnos�ou a uhorskou vládou 

stála obava pred perzekúciou a zo zneužitia tohto orgánu vládou (Hapák 1986, s. 467). Nátlak 

ma!arských politikov  a možný plebiscit na území Slovenska, ktorý by mali plne v rukách, 

spôsobil, že bola na 30. októbra do Tur�ianskeho Sv. Martina zvolaná ustanovujúca schôdza, 

kde sa mal zvoli� aj výkonný výbor. Ne�akane to schválila aj ma!arská vláda. V ten de� bola 

zvolená SNR a jej výkonný výbor delegátmi z celého Slovenska. SNR sa skladala z 20 �lenov 

s tým, aby sa neskôr ich po�et doplnil. 

 Zhromaždenie prijalo Deklaráciu slovenského národa. V tomto dokumente možno 

nájs� vysvetlené prí�iny, pre�o sa Slováci chcú odtrhnú� od Uhorska a pripoji� 

k �eskoslovenskému štátu, odvolávajúc sa na štrnás� bodov amerického prezidenta Wilsona. 

Ve�ký význam pre históriu národa má predovšetkým kvôli vyhláseniu nezávislosti a tým 

pádom podiel na vytvorení prvého moderného štátu, v ktorom Slováci vystupujú ako 

štátotvorný národ. Pod�a nepodpísanej a neoverenej zápisnice sa rokujúci v závere dohodli, že 

sa po uplynutí prechodnej doby, najneskôr do 10 rokov upraví štátoprávny pomer medzi 
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Slovákmi a �echmi. Táto údajná tajná klauzula sa stala neskôr predmetom mnohých 

politických sporov (Hapák 1986, s. 483). 

 Ú�astníci zasadania sa rozišli s úlohou založi� miestne národné rady, fungujúce 

nezávisle od ma!arskej vlády, ktorá sa nechcela zmieri� s rozpadom Uhorska. Ponúkala 

autonómiu v rámci hraníc dovtedajšieho Uhorska. Na túto stranu sa priklá�ali aj niektorí 

slovenskí politici s tým, že by sa jednalo o do�asné riešenie a po konsolidácii pomerov by sa 

pripojilo definitívne k spolo�nému štátu s �echmi. Vzh�adom k slabosti SNR vzia� moc do 

svojich rúk a neochoty ma!arských úradníkov uzna� vznik �SR bol potrebný vojenský zásah. 

�eskoslovenská vláda, sídliaca v Prahe, kvôli upevneniu postavenia a správy územia vytvorila 

regionálny úrad s diktátorskou právomocou. Vzniklo Ministerstvo s plnou mocou pre správu 

Slovenska, zriadené na základe zákona �. 64/1948 Zb. z 10. decembra 1918 o mimoriadnych 

prechodných opatreniach na Slovensku. Svojimi nariadeniami sledovalo centralizáciu správy 

na Slovensku a najmä eliminovanie vplyvu ma!arských iredentistických úradov, ktoré 

neuznávali �SR a na!alej presadzovali územnú integritu Uhorska (Šošková 2011, s. 346-

347). Ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska sa stal Vavro Šrobár, so sídlom v 

Žiline. Na obsadenom území malo ministerstvo za úlohu organizova� súdnictvo a štátnu 

správu. Nariadením �. 6/1919 zrušilo národné rady a iné miestne revolu�né orgány, ale aj 

Slovenskú národnú radu. 

 Druhá Slovenská národná rada po�as svojho krátkeho ú�inkovania zohrala významnú 

úlohu ako morálny �inite� a dôkaz vôle Slovákov dobrovo�ne vstúpi� do spolo�ného štátu s 

�echmi. Nemala však dostatok síl, aby sa stala zárodkom suverénnej samosprávy a zárukou 

rovnoprávnosti v štáte. Tým získali výhodu �initele opierajúce sa o pražské centrum. 

 

Tretia Slovenská národná rada 

  

Po Mníchovskom diktáte nastal rozklad medzivojnovej �esko-Slovenskej republiky a 

jej štátneho zriadenia. Vývoj na Slovensku postupne spel k vyhláseniu samostatnosti. K tej 

výrazne prispelo nacistické Nemecko, ktorého cie�om bolo definitívne rozbi� �SR. Na nátlak 

Hitlera slovenský snem vyhlásil Slovenský štát. Nasledujúce dni potvrdili, z koho vôle štát 

vznikol. Podpísaním nerovných dohôd s tre�ou ríšou sa Slovenský štát dostal do 

hospodárskej, politickej a vojenskej závislosti od Nemecka. Prijatou ústavou sa potvrdil vývoj 

po Mníchove, neboli garantované základné ob�ianske a politické práva. Naviac Slovensko 

vstúpilo do vojny po boku krajín Osi, �o obyvate�stvo prijalo s nevô�ou. To bol predpoklad 

formovania domáceho odboja, ktorý postupne získaval jasnejšie predstavy o fungovaní a 
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vstúpilo do vojny po boku krajín Osi, �o obyvate�stvo prijalo s nevô�ou. To bol predpoklad 

formovania domáceho odboja, ktorý postupne získaval jasnejšie predstavy o fungovaní a 
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Slovákmi a �echmi. Táto údajná tajná klauzula sa stala neskôr predmetom mnohých 

politických sporov (Hapák 1986, s. 483). 

 Ú�astníci zasadania sa rozišli s úlohou založi� miestne národné rady, fungujúce 
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autonómiu v rámci hraníc dovtedajšieho Uhorska. Na túto stranu sa priklá�ali aj niektorí 

slovenskí politici s tým, že by sa jednalo o do�asné riešenie a po konsolidácii pomerov by sa 

pripojilo definitívne k spolo�nému štátu s �echmi. Vzh�adom k slabosti SNR vzia� moc do 

svojich rúk a neochoty ma!arských úradníkov uzna� vznik �SR bol potrebný vojenský zásah. 

�eskoslovenská vláda, sídliaca v Prahe, kvôli upevneniu postavenia a správy územia vytvorila 

regionálny úrad s diktátorskou právomocou. Vzniklo Ministerstvo s plnou mocou pre správu 
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správu. Nariadením �. 6/1919 zrušilo národné rady a iné miestne revolu�né orgány, ale aj 

Slovenskú národnú radu. 

 Druhá Slovenská národná rada po�as svojho krátkeho ú�inkovania zohrala významnú 

úlohu ako morálny �inite� a dôkaz vôle Slovákov dobrovo�ne vstúpi� do spolo�ného štátu s 

�echmi. Nemala však dostatok síl, aby sa stala zárodkom suverénnej samosprávy a zárukou 

rovnoprávnosti v štáte. Tým získali výhodu �initele opierajúce sa o pražské centrum. 

 

Tretia Slovenská národná rada 

  

Po Mníchovskom diktáte nastal rozklad medzivojnovej �esko-Slovenskej republiky a 

jej štátneho zriadenia. Vývoj na Slovensku postupne spel k vyhláseniu samostatnosti. K tej 

výrazne prispelo nacistické Nemecko, ktorého cie�om bolo definitívne rozbi� �SR. Na nátlak 

Hitlera slovenský snem vyhlásil Slovenský štát. Nasledujúce dni potvrdili, z koho vôle štát 

vznikol. Podpísaním nerovných dohôd s tre�ou ríšou sa Slovenský štát dostal do 
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!alšom postavení v prípade výhry spojencov vo vojne. �asom sa vykryštalizovali dva prúdy - 

ob�iansky a komunistický. 

 Prelomovým bol rok 1943. Vedenie KS�, sídliace v Moskve, si vytý�ilo ako cie� 

obnovenie �SR. Ni� už nebránilo spojeniu týchto dvoch prúdov a nadviazaniu rozhovorov s 

významnými protifašistickými silami. Predstavitelia sa dohodli na spolo�nej práci, 

organizovaní otvoreného boja a najmä nového spôsobu riešenia vnútropolitických otázok na 

Slovensku a v povojnovom �eskoslovensku (Kancelária SNR 1949, s. 14). V záujme 

národného oslobodenia a prípravy sa vytvorila Slovenská národná rada, ktorá mala 

zjednocova� všetky politické sily bojujúce proti fašizmu. 

Tretia Slovenská národná rada vznikla za !aleko iných okolností ako jej 

predchodkyne v roku 1848 a 1918. Ich cie�om bolo dosiahnu� uznanie, nezávislos� a 

svojbytnos� Slovákov od Ma!arska. Po�as Druhej svetovej vojny však existoval samostatný 

Slovenský štát, ktorý si spravoval domáce veci vcelku samostatne, aj ke! bol v nerovnom 

postavení vo�i Nemeckej ríši. Novovzniknutá SNR mala za úlohu odstráni� nedemokratický 

totalitný politický režim, ktorý sa nachádzal v súvislosti s vývojom situácie na frontoch v 

�oraz vä�šej závislosti od Nemecka. Nepopulárnym v o�iach verejnosti sa stal režim aj kvôli 

vojnám vyhláseným iným štátom, hlavne slovanským – Po�sku a ZSSR. 

 Koncom roku 1943 bola na platforme protifašistického a národného frontu vytvorená 

ilegálna Slovenská národná rada ako politická reprezentantka slovenského národa, ktorá 

zjednocovala prevažnú �as� protifašistických síl na Slovensku. Boli v nej zastúpení antifašisti 

s ob�iansko-demokratickým zmýš�aním a slovenskí komunisti. Tak sa na Slovensku podarilo 

zjednoti� hlavné protifašistické a demokratické sily ob�ianskeho odboja a slovenských 

komunistov. Demokratický smer predstavovali J. Ursíny, Dr. J. Lettrich a Dr. M. Josko, 

socialistický smer Dr. G. Husák, L. Novomeský a K. Šmidke. Pod socialistickým smerom sa 

rozumeli komunisti a sociálni demokrati (Lettrich, �elko 1993, s. 157). Prvým významným a 

zakladajúcim dokumentom ilegálnej Slovenskej národnej rady je Viano�ná dohoda z 

decembra 1943 (Hubenák 1998, s. 197-198). Jej politický a štátoprávny význam spo�íval 

napríklad pod�a J. Chovanca predovšetkým v tom, že vyjadrovala funkciu ilegálnej 

Slovenskej národnej rady ako celonárodného slovenského orgánu pre organizovanie a vedenie 

antifašistického boja s tým, aby v príhodnej chvíli prevzala moc a vykonávala ju dovtedy, 

kým ju neprevezmú do svojich rúk slobodne zvolení zástupcovia slovenského národa 

(Chovanec, 1980, s. 16).Sú�asne sa vyslovila za obnovenie spolo�nej �eskoslovenskej 

štátnosti tak, aby slovenský národ a �eský národ ako najpríbuznejšie slovanské národy 
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utvárali !alšie svoje osudy v novej �SR, v spolo�nom štáte Slovákov a �echov na základe 

princípu rovný s rovným (Chovanec, Mozolík 1994, s. 33). 

 Štátoprávny program, s ktorým prichádzala ilegálna Slovenská národná rada, mal 

pozitívny dosah na organizovanie antifašistického boja, ako aj pri formovaní národného a 

štátneho vedomia slovenského �udu v Povstaní. Slovenské národné povstanie prebojovalo 

ideu štátneho spolužitia �echov a Slovákov v spolo�nom �eskoslovenskom štáte, pri�om sa 

rátalo s tým, že sa vzájomné vz�ahy v štátoprávnej sfére vybudujú na federatívnom princípe. 

Povstalci boli presved�ení, že realizácia tohto princípu zabezpe�í optimálny rámec 

všestranného rozvoja a ochrany národnej svojbytnosti a zvrchovanosti slovenského národa. 

 Akceptovanie idey federatívneho usporiadania �eskoslovenska v období SNP však 
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zakotvený v Deklarácii SNR z 1. septembra 1944 (Barnovský 1998, s. 353), v ktorej sa 

vyhlasuje, že Slovenská národná rada, ako jediná oprávnená hovori� v mene slovenského 
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�SR Slovenskou národnou radou bolo organicky späté s deklarovaním princípu riešenia 
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a predpokladala, že ho spolu s otázkami sociálnymi, hospodárskymi a kultúrnymi budú rieši� 

demokraticky zvolení zástupcovia slovenského a �eského �udu na základe vzájomnej dohody. 

 

Slovenská národná rada v rokoch 1945-1948  

  

Ústavnoprávne pomery až v obnovenej �eskoslovenskej republike sa usporiadali 

v zmysle ideí Slovenského národného povstania. Neskôr bolo prijatých nieko�ko potrebných 

právnych dokumentov, v ktorých sa oficiálne uznala zákonodarná právomoc Slovenskej 

národnej rady a samotná jej existencia a tým aj !alšie formovanie slovenských národných 

orgánov.Postupným oslobodzovaním územia sa obnovovala �eskoslovenská republika. 

Slovenská národná rada ešte 16. októbra 1944 vydala uznesenie, v ktorom uviedla, že „SNR 

vykonáva a bude vykonáva� celú zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na celom území 

Slovenskav jeho predmníchovských hraniciach a to bez oh�adu na to, �i jednotlivé �asti 

Slovenska budú oslobodené vlastnými silami alebo spojeneckými armádami“ (Hrnko, 

Siváková 1997, s. 54-55). V zmysle tohto uznesenia za�ala svoju �innos� na oslobodenom 

území už vo februári 1945. 

 Ako nosite�ku zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku uznal SNR aj Košický 

vládny program, ktorý bol prijatý v marci 1945. Avšak už Prvá pražská dohoda z 2. júna 

1945, ktorá vymedzovala kompetencie celoštátnych a slovenských orgánov a ktorá vymedzila 

iba celoštátne veci, bola podkladom na to, aby dekrét prezidenta �. 47/1945 Zb. o zriadení 

Do�asného národného zhromaždenia stanovil výlu�nú zákonodarnú právomoc pre tento zbor 

na celom území republiky. Druhá a tretia pražská dohoda právomoci SNR ešte viac obmedzili 

a podriadili ju pražskej vláde. Mala síce obmedzenú legislatívnu právomoc pri vydávaní 

nariadení, ale nemala samostatnú zákonodarnú iniciatívu, pretože nemala postavenie 

parlamentu (Skaloš 2011, s. 17 a nasl.). Až od tretej pražskej dohody bola obnovená �SR bez 

diskusie unitárnou. SNR, Zbor povereníkov a povereníci neboli národnoštátnymi orgánmi 

Slovenska, ako národnoštátneho útvaru. Stali sa z nich ústavné orgány jednotnej 

�eskoslovenskej republiky. 

 

Slovenská národná rada a Ústava 9. mája 

  

Povojnová Ústava z roku 1948 (úst. zák. �. 150/1948 Zb.) však nádeje Slovákov znova 

sklamala. Zakotvila len slovenský Zbor povereníkov ako kolektívny orgán výkonnej moci 

a Slovenskú národnú radu s obmedzenými zákonodarnými právomocami. V �echách žiadna 
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parlamentu (Skaloš 2011, s. 17 a nasl.). Až od tretej pražskej dohody bola obnovená �SR bez 

diskusie unitárnou. SNR, Zbor povereníkov a povereníci neboli národnoštátnymi orgánmi 

Slovenska, ako národnoštátneho útvaru. Stali sa z nich ústavné orgány jednotnej 

�eskoslovenskej republiky. 

 

Slovenská národná rada a Ústava 9. mája 

  

Povojnová Ústava z roku 1948 (úst. zák. �. 150/1948 Zb.) však nádeje Slovákov znova 

sklamala. Zakotvila len slovenský Zbor povereníkov ako kolektívny orgán výkonnej moci 

a Slovenskú národnú radu s obmedzenými zákonodarnými právomocami. V �echách žiadna 
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porovnate�ná štruktúra neexistovala. Aj ke! ústava, známa ako Ústava 9. mája z roku 1948 

(M	chý� 1991, s.70 a nasl.), deklarovala v kone�nom dôsledku základné postuláty 

svojbytnosti slovenského národa, nevyužila dôsledne možnosti upravi� postavenie oboch 

národov rovnakým spôsobom. Vyús�ujúcou rezultátovou podobou sa stalo atypické 

asymetrické štátoprávne usporiadanie. Uvedený model, ozna�ovaný aj ako „sui generis“, 

nemohol vytvori� stabilný základ riešenia vz�ahov medzi �eským a slovenským národom, 

pretože – i napriek tomu, že vychádzal z rovnoprávnosti obidvoch národov v republike – túto 

rovnos� inštitucionálne nezakotvoval a kompetenciu slovenských národných orgánov 

upravoval, žia�, takým spôsobom, že v mnohých prípadoch neumož�oval realizáciu národnej 

suverenity. I ke! na druhej strane nemožno poprie�, že v ústave spolo�ného štátu bolo po 

prvý raz ústavnoprávne zakotvené ich postavenie (Varšová 2004, s. 206). 

 Samostatnú �as� ústavy tvorila úprava postavenia slovenských národných orgánov, 

ako �lánku jednotného, štátneho, v podstate centralizovaného aparátu. Ich úlohou bolo 

spravova� národné a regionálne veci Slovenska. Slovenskej národnej rade prislúchala 

zákonodarná právomoc vo veciach národnej a regionálnej povahy. Konkrétne to znamenalo 

dlhý výpo�et jednotlivých, pre rozvoj Slovenska významných, ale z mocensko-politického 

h�adiska okrajových záležitostí. 

 Prijatie zákonov Slovenskej národnej rady, ktoré za�ala vydáva� namiesto 

predchádzajúcich nariadení, mohla zo za�iatku (do roku 1956) iniciova� popri Zbore 

povereníkov a poslancov Slovenskej národnej rady aj �eskoslovenská vláda (§ 108, ods. 1 

ústavy). Oproti predchádzajúcemu stavu o toto právo prišli Predsedníctvo Slovenskej 

národnej rady a jeho jednotliví �lenovia. Zákony SNR podpisoval predseda vlády, predseda 

Slovenskej národnej rady, predseda Zboru povereníkov a povereník, ktorému bolo uložené 

vykonanie zákona. 

 Zákonodarná právomoc Slovenskej národnej rady bola podstatne limitovaná tým, že 

vláda mohla zabráni� vydaniu jej zákona. Ak sa predseda vlády domnieval, že zákon, na 

ktorom sa uzniesla Slovenská národná rada a ktorý mu bol predložený na podpis, odporuje 

ústave alebo ústavnému zákonu, prekra�uje právomoc Slovenskej národnej rady alebo je 

v rozpore s jednotným hospodárskym plánom alebo rozpo�tovým zákonom, predložil ho do 

14 dní vláde, ktorá do dvoch mesiacov rozhodla o veci s kone�nou platnos�ou. Z toho je jasná 

zrejmá podriadenos� Slovenskej národnej rady celoštátnej vláde. 

Zákonodarná aktivita Slovenskej národnej rady bola prakticky mizivá. Po�et zákonov 

Slovenskej národnej rady, schválených v jednotlivých rokoch, preto s výnimkou roku 1948 
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neprekro�il desiatku. V dlhom období od polovice roku 1951 do polovice roku 1953 dokonca 

neprerokovala ani jediný. 

 Druhým, v podstate exekutívnym slovenským ústavným orgánom, bol Zbor 

povereníkov. Pod�a ústavy ho menovala vláda, �ím už bol predur�ený aj jeho charakter. 

Pôsobil jednak v rámci zákonodarnej právomoci Slovenskej národnej rady, t. j. vo veciach 

národnej a regionálnej povahy, a jednak ako výkonný orgán vlády na Slovensku. Z tohto 

titulu mu prislúchala obmedzená pôsobnos� v hospodárskej, kultúrnej a sociálnej oblasti. Na 

úseku národnej obrany, zahrani�nej politiky a v k�ú�ových odvetviach národného 

hospodárstva (najmä v �ažkom priemysle) však vláda, resp. ministerstvá, vykonávala svoju 

pôsobnos� na Slovensku priamo. Zbor povereníkov bol zo svojej �innosti zodpovedný vláde, 

vo veciach pôsobnosti Slovenskej národnej rady však slovenskému zákonodarnému zboru 

(Vojá�ek, Schelle 2007, s. 339-341). 

 Postavenie slovenských národných orgánov sa však v priebehu 50. rokov menilo. 

Najmä  roku 1956 došlo k istému rozšíreniu právomoci slovenských národných orgánov, ke! 

ústavný zákon �. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch nahradil piatu kapitolu 

Ústavy 9. mája (Národné zhromaždenie 31. júla 1956 schválilo ústavný zákon o slovenských 

národných orgánoch, ktorým sa zvýšila právomoc a zodpovednos� Slovenskej národnej rady  

a Zboru povereníkov a nanovo sa upravili vz�ahy národných orgánov k ústredným 

celoštátnym orgánom). Rovnako nahradil aj všetky ostatné ustanovenia ústavy a ústavných 

zákonov, pokia� upravovali veci odchylne od tohto ústavného zákona. Hoci sa ústavným 

zákonom podstatným spôsobom zvýšila právomoc slovenských národných orgánov, 

neprejavilo sa to výraznejším spôsobom na ich legislatívnej a normotvornej �innosti (Skaloš 

2011, s. 173-175). 

 Za štyri roky Slovenská národná rada pripravila, prerokovala a schválila štrnás� 

zákonov a Zbor povereníkov publikoval osem nariadení, závažný bol zákon �. 2/1956 Zb. z. 

SNR o Zbierke zákonov SNR. Na vyhlasovanie právnych predpisov, prijatých slovenskými 

národnými orgánmi, sa vydávala Zbierka zákonov SNR, ktorej skratka bola „Zb. SNR“. 

Zákonom �. 6/1959 Zb. SNR sa zrušila osobitná publikácia právnych predpisov vydaných 

slovenskými národnými orgánmi. Ustanovilo sa, že zákony SNR, nariadenia Zboru 

povereníkov a nariadenia povereníkov, vyhlášky povereníctiev, iných ústredných slovenských 

úradov a orgánov, vydané na vykonanie zákonov SNR, sa vyhlasujú v Zbierke zákonov 

Republiky �eskoslovenskej, a to rovnakým spôsobom ako ostatné právne predpisy v tejto 

zbierke vyhlasované. 
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Najmä  roku 1956 došlo k istému rozšíreniu právomoci slovenských národných orgánov, ke! 

ústavný zákon �. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch nahradil piatu kapitolu 

Ústavy 9. mája (Národné zhromaždenie 31. júla 1956 schválilo ústavný zákon o slovenských 

národných orgánoch, ktorým sa zvýšila právomoc a zodpovednos� Slovenskej národnej rady  

a Zboru povereníkov a nanovo sa upravili vz�ahy národných orgánov k ústredným 

celoštátnym orgánom). Rovnako nahradil aj všetky ostatné ustanovenia ústavy a ústavných 

zákonov, pokia� upravovali veci odchylne od tohto ústavného zákona. Hoci sa ústavným 

zákonom podstatným spôsobom zvýšila právomoc slovenských národných orgánov, 

neprejavilo sa to výraznejším spôsobom na ich legislatívnej a normotvornej �innosti (Skaloš 

2011, s. 173-175). 

 Za štyri roky Slovenská národná rada pripravila, prerokovala a schválila štrnás� 

zákonov a Zbor povereníkov publikoval osem nariadení, závažný bol zákon �. 2/1956 Zb. z. 

SNR o Zbierke zákonov SNR. Na vyhlasovanie právnych predpisov, prijatých slovenskými 

národnými orgánmi, sa vydávala Zbierka zákonov SNR, ktorej skratka bola „Zb. SNR“. 

Zákonom �. 6/1959 Zb. SNR sa zrušila osobitná publikácia právnych predpisov vydaných 

slovenskými národnými orgánmi. Ustanovilo sa, že zákony SNR, nariadenia Zboru 

povereníkov a nariadenia povereníkov, vyhlášky povereníctiev, iných ústredných slovenských 

úradov a orgánov, vydané na vykonanie zákonov SNR, sa vyhlasujú v Zbierke zákonov 

Republiky �eskoslovenskej, a to rovnakým spôsobom ako ostatné právne predpisy v tejto 

zbierke vyhlasované. 
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Postavenie Slovenskej národnej rady a jej úloha v rokoch 1960 – 1992 

  

Vyvrcholením centralizmu bolo prijatie tzv. socialistickej ústavy z 11. júla 1960. Nová 

ústava, prijatá ako úst. zák. �. 100/1960 Zb. (Gronský 2007, s. 20 a nasl.), deklarovala 

vybudovanie socializmu, �o sa prejavilo i v zmene názvu štátu na �SSR – �eskoslovenská 

socialistická republika. Jej formálnym následkom bola degradácia SNR, eliminácia 

autonómneho postavenia Slovenska, garantovaná Košickým vládnym programom z  roku 

1945 a  podriadenie všetkej administratívy priamo Prahe. Ústava z roku 1960 zakotvila 

slovenské národné orgány v novej podobe, �o vyplýva už z názvu hlavy VI. - „SNR“ (�l. 73 - 

85), na rozdiel od Ústavy 9. Mája - „Slovenské národné orgány“. Išlo o presadenie 

jednozna�ne centralistickej koncepcie. Nová koncepcia SNR ako „orgánu štátnej moci 

a správy“ na Slovensku, zrušenie Zboru povereníkov a ústavné zakotvenie Predsedníctva 

SNR ako výkonného orgánu SNR znamenalo aj vo vz�ahu k centrálnym štátnym orgánom, že 

pozície slovenských národných orgánov v ústavnom systéme boli výrazne oslabené - išlo 

predovšetkým o oslabenie �isto formálne. 

 Ústava �SSR vymedzila ústavnoprávny status SNR ako národného orgánu štátnej 

moci a správy na Slovensku. Nevrátila sa teda k charakteristike SNR ako národného orgánu 

zákonodarnej moci na Slovensku (�l. IX Ústavy 9. mája). V porovnaní s ústavným zákonom 

�. 33/1956 Zb. o slovenských orgánoch pridala okrem atribútu národný orgán štátnej moci aj 

prívlastok národný orgán štátnej moci a správy na Slovensku. Ústava z roku 1960 tak 

obmedzila zákonodarnú, ako aj vládnu a výkonnú právomoc SNR. Prakticky zlikvidovala 

posledné zvyšky slovenských samosprávnych orgánov a zaviedla tuhý unitarizmus. Najprv sa 

obmedzovala právomoc slovenských inštitúcií pod zámienkou zaostávania Slovenska, 

ktorému treba viac pomáha� z centra, neskôr sa v tom pokra�ovalo s úplne protichodným 

argumentom, že Slovensko dosiahlo už takú úrove� rozvoja, že nejaké osobitné orgány na 

tento ú�el sú zbyto�né, prekonané, div že nie urážkou vyspelej krajiny. 

 Pod�a konštrukcie ústavného zákona �. 143/1968 Zb. o �eskoslovenskej federácii sa 

vytvoril federálny parlament (Federálne zhromaždenie) a národné parlamenty (Slovenská 

národná rada a �eská národná rada). Zákaz majorizácie bol základným princípom, na ktorom 

bola vybudovaná konštrukcia federácie, a tento princíp v podstate umožnil neskôr pokojné 

rozdelenie federácie. 

 Národnú suverenitu slovenského národa predstavovala Slovenská národná rada, ktorá 

pozostávala zo 150 poslancov volených v jednomandátových obvodoch. Pôvodný ústavný 

zákon �. 143/1968 Zb. jej priznával zna�né zákonodarné a kontrolné právomoci a dával jej aj 
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právomoc (�l. 142) upravi� si ústavné pomery na Slovensku vlastnou ústavou. Kým hlavou 

federálneho štátu bol prezident, jednotlivé republiky mali kolektívnu hlavu štátu, ktorú tvorilo 

predsedníctvo národnej rady. 

 Sovietska okupácia �eskoslovenska zásadným spôsobom ovplyvnila aj !alší 

ústavnoprávny vývin v krajine. Nastúpený proces normalizácie ve�mi rýchlo pochoval 

úmysly zákonodarcov. Normaliza�ný režim reštituoval predchádzajúce stranícke byrokratické 

rozhodovanie vrátane straníckeho centralizmu a obnovy šovinistického zatlá�ania 

slovenských štátoprávnych ambícií. 

 Obnovený pražský unitárny centralizmus ve�mi rýchlo zlikvidoval ústavnoprávny 

podklad na širokú autonómiu republík a rozhodujúce právomoci opä� koncentroval do Prahy. 

Stalo sa tak už ústavným zákonom �. 125/1970 Zb. a následnou sériou ústavných zákonov, 

ktoré federáciu !alej a !alej oklieš�ovali.Napriek utužujúcej sa normalizácii v úzadí 

prebiehal zápas o zachovanie aspo� základných výdobytkov federácie, na ktoré si predbežne 

v Prahe netrúfali siahnu� - t.j. zákaz majorizácie a možnos� republík samostatne si upravi� 

vlastné ústavné pomery (Hrnko, Siváková 1997, s. 65-67).  

 

Záver 

  

Slovenská republika je republikou s parlamentnou formou vlády, nie však v jej 

klasickom ponímaní, pretože obsahuje aj niektoré prvky prezidentského systému ako absencia 

kontrasignácie aktov, ale aj konštituovanie hlavy štátu nezávisle od zákonodarnej moci. 

Kone�ná podoba bola ovplyvnená skúsenos�ami domáceho aj zahrani�ného ústavnoprávneho 

vývoja, na ktoré však mal �asto vplyv aj subjektívny �inite�, ktorý predstavoval politické ciele 

a záujmy tej sily, ktorá v danom okamihu mala schopnos� vytvori� ústavnú vä�šinu v 

parlamente.  

 Hoci sú�asný suverénny slovenský parlament - Národná rada Slovenskej republiky - 

má len krátku históriu, dejiny nášho parlamentu vychádzajú z tých istých kore�ov, majú tie 

isté tradície ako parlamenty okolitých národov, s ktorými Slováci kratšie alebo dlhšie žili v 

spolo�nom štátnom útvare alebo s ktorými susedia. Úlohy a postavenie Slovenskej národnej 

rady v jej jednotlivých historických obdobiach nevyhnutne odrážali vtedajšie nielen 

mocenské, ale aj národnostné a politické aspekty. 

 Prvá a druhá SNR mala za úlohu, aby bol slovenský národ uznaný ako svojbytný, 

samostatný a oslobodený spod ma!arského národnostného jarma. Spôsobom, ktorým to 

chceli dosiahnu�, bolo vyburcovanie národa do boja. Tretia SNR mala za cie� postavi� sa 
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proti fašistickým silám, ktoré rozpútali 2. svetovú vojnu a vies� tento boj aj pre lepšie 

postavenie Slovenska v budúcom znovu obnovenom �eskoslovensku.Odkazy jednotlivých 

Slovenských národných rád ako najvyšších orgánov nášho národa pretrvávajú dodnes. 

Vytvorili predpoklady na vytvorenie nášho samostatného a nezávislého štátu. Prijatím Ústavy 

Slovenskej republiky 1. septembra 1992 sa zmenil názov SNR na Národnú radu Slovenskej 

republiky, avšak jej historický symbol zostal aj napriek tomu natrvalo zachovaný v našich 

dejinách. 
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proti fašistickým silám, ktoré rozpútali 2. svetovú vojnu a vies� tento boj aj pre lepšie 

postavenie Slovenska v budúcom znovu obnovenom �eskoslovensku.Odkazy jednotlivých 

Slovenských národných rád ako najvyšších orgánov nášho národa pretrvávajú dodnes. 

Vytvorili predpoklady na vytvorenie nášho samostatného a nezávislého štátu. Prijatím Ústavy 

Slovenskej republiky 1. septembra 1992 sa zmenil názov SNR na Národnú radu Slovenskej 

republiky, avšak jej historický symbol zostal aj napriek tomu natrvalo zachovaný v našich 

dejinách. 
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Globalizácia a fenomén minoritných jazykov. Prípad írskeho 

jazyka v Írskej republike 

Anna Slatinská, Jana Pecníková 

 

Abstrakt 

K�ú�ovými pojmami nášho príspevku je globalizácia a jej vplyv na fenomén národných 

kultúr. Špecificky sa venujeme jednému z konštitutívnych elementov národnej kultúry resp. 

národnej a kultúrnej identity, ktorou je jazyk. Konkrétne je predmetom nášho príspevku írsky 

jazyk, ktorým sa hovorí v Írskej republike. V prvom rade považujeme za dôležité vymedzi� 

základné údaje a termíny súvisiace s témou identity a jazyka, írskeho jazyka 

a národnej/kultúrnej identity Írov ako i s ochranou a kultiváciou minoritných jazykov, ktoré 

tvoria sú�as� nielen európskeho, ale i svetového kultúrneho dedi�stva. V neposlednom rade 

zacie�ujeme našu pozornos� na tému globalizácie a jej vplyvu na existenciu írskeho jazyka 

v Írskej republike resp. na koexistenciu globálnych a lokálnych kultúrnych špecifík v írskom 

kontexte. Pokia� ide o bibliografiu, použité zdroje pochádzajú od autorov domácej 

i zahrani�nej proveniencie.  

K�ú�ové slová: globalizácia, národná kultúra, identita, írsky jazyk, Írsko. 

 

Jazyk a identita 

 

Jazyk je ponímaný ako k�ú�ový aspekt identity, �i už kultúrnej, národnej alebo novo 

kreovanej európskej identity. Pod�a Schrödera (1995) je jazyk úrodnou pôdou pre 

identifika�né procesy, resp. identifikáciu jednotlivca. Jednou z funkcií jazyka je vyjadrenie 

identity prostredníctvom jazyka (identifika�ná funkcia), dochádza tak k manifestácia identity. 

Identita prostredníctvom jazyka môže by� manifestovaná cez prizmu jazykovej komunikácie, 

ktorá anticipuje sociálnu interakciu, udržiava medzi�udské vz�ahy a vytvára pocit súdržnosti, 

solidarity resp. pocit spolupatri�nosti. Pod�a Ondrejovi�a a Krupu (2009, s. 113) „jazyk 

signalizuje kto sme a kam sa zara!ujeme, je znakom príslušnosti k etnickému spolo�enstvu 

(jazyk ako etnosignifikatívny znak), i ke! ideál jedného jazyka a jedného štátu sa nedá 

realizova�.“ Konkrétnym príkladom resp. výnimkou je Írsko, kde ovládanie autochtónneho 

jazyka nie je úzko prepojené na etnicitu, nako�ko len malé percento hovorí plynulo írskym 

jazykom. Íri sa teda  cítia by� príslušníkmi svojho etnika (írskeho národa) i bez ovládania 

 239

Globalizácia a fenomén minoritných jazykov. Prípad írskeho 

jazyka v Írskej republike 

Anna Slatinská, Jana Pecníková 

 

Abstrakt 

K�ú�ovými pojmami nášho príspevku je globalizácia a jej vplyv na fenomén národných 

kultúr. Špecificky sa venujeme jednému z konštitutívnych elementov národnej kultúry resp. 

národnej a kultúrnej identity, ktorou je jazyk. Konkrétne je predmetom nášho príspevku írsky 

jazyk, ktorým sa hovorí v Írskej republike. V prvom rade považujeme za dôležité vymedzi� 

základné údaje a termíny súvisiace s témou identity a jazyka, írskeho jazyka 

a národnej/kultúrnej identity Írov ako i s ochranou a kultiváciou minoritných jazykov, ktoré 

tvoria sú�as� nielen európskeho, ale i svetového kultúrneho dedi�stva. V neposlednom rade 

zacie�ujeme našu pozornos� na tému globalizácie a jej vplyvu na existenciu írskeho jazyka 

v Írskej republike resp. na koexistenciu globálnych a lokálnych kultúrnych špecifík v írskom 

kontexte. Pokia� ide o bibliografiu, použité zdroje pochádzajú od autorov domácej 

i zahrani�nej proveniencie.  

K�ú�ové slová: globalizácia, národná kultúra, identita, írsky jazyk, Írsko. 

 

Jazyk a identita 

 

Jazyk je ponímaný ako k�ú�ový aspekt identity, �i už kultúrnej, národnej alebo novo 

kreovanej európskej identity. Pod�a Schrödera (1995) je jazyk úrodnou pôdou pre 

identifika�né procesy, resp. identifikáciu jednotlivca. Jednou z funkcií jazyka je vyjadrenie 

identity prostredníctvom jazyka (identifika�ná funkcia), dochádza tak k manifestácia identity. 

Identita prostredníctvom jazyka môže by� manifestovaná cez prizmu jazykovej komunikácie, 

ktorá anticipuje sociálnu interakciu, udržiava medzi�udské vz�ahy a vytvára pocit súdržnosti, 

solidarity resp. pocit spolupatri�nosti. Pod�a Ondrejovi�a a Krupu (2009, s. 113) „jazyk 
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írskeho jazyka. Írsky jazyk sa však využíva v zmysle národnoreprezenta�nej a symbolickej 

funkcie, na rozdiel od komunikatívnej funkcie angli�tiny. Vzniknutá dichotómia v Írsku 

predpokladá bilingválnos� spolo�nosti, pri�om írsky jazyk vyjadruje identitu národa (dušu, 

ducha národa) a neoodelite�nú sú�as� národnej kultúry. Signifikantným, dlhodobým cie�om 

oficiálneho vládneho programu je i dosiahnutie ideálneho stavu v spolo�nosti založenom 

na efektívnom prepínaní kódov (code switching, angl.) z jedného jazyka do druhého resp. z 

anglického jazyka do írskeho a naopak. Strata írskeho jazyka resp. jeho možná smr� sa preto 

považuje za ohrozenie národnej kultúry, identity, ako nie�o negatívne. 

Súbežne je jazyk prepojený s kolektívnym vedomím (historické vedomie). Jazyk 

definuje kultúrne skupiny súc k�ú�ovým aspektom �udského kapitálu (Wells 2013). Cez 

prizmu jazyka ako semiotického prostriedku �udia konštruujú svoju identitu performujúc tak 

komunika�né a identifika�né prejavy identity na osi identity a alternity resp. na základe 

kategorizácie „my“ versus „oni“ (tí iní, druhí) (Gómez-Estern et al. 2010). Jazyk je 

„najfrekventovanejšie používaný symbolický systém prostredníctvom ktorého sa kultúra 

odkrýva“ (Jameson 2007, s. 214)  

Jazyk vystupuje ako nodálny kultúrny prostriedok, ktorým disponujú len �udia, preto 

je dôležitý pri konceptualizácii predvídania správania sa jednotlivca (Gone et al. 1999). Jazyk 

navyše umož�uje transfer spomienok a zážitkov pivotných a nenahradite�ných pre budúce 

generácie. Jazyk spája a rozde�uje. Pod�a Biloveského (2012, s. 120) „je jazyk kultúrnym 

dielom �loveka, ktoré svojimi vlastnos�ami môže !alej kultivova� �udskú bytos�. `udský 

jazyk sa rozvíja spolu s �lovekom a kultúrnym priestorom, v ktorom existuje. Jazyk je úzko 

spojený s kultúrou jej nosite�a.“ Biloveského tvrdenie sa zhoduje s Murphyho (1997) 

konštatovaním o jazyku ako o primárnej sú�asti kultúry, ktorý je základom všetkých 

symbolických systémov.  

Navyše sa jazyk nachádza v pozícii hlavného média, k�ú�ového prostriedku 

sociálneho života (sprostredkúva sociálnu interakciu). Na základe ovládania jazyka vieme kto 

sme, jazyk teda pomáha k formovaniu kultúrnej a sociálnej identity jednotlivca. „Jazyky tak 

odrážajú kultúru a prostredie tých, ktorí ním hovoria. Jazyky reagujú a prispôsobujú sa 

potrebám kultúry. Prostredníctvom jazyka pozorujeme svet“ (Murphy 1997, s. 39). Jazyk 

vystupuje ako determinant sociálneho postavenia v rámci spolo�enskej triedy. Na základe 

jazyka (prípad írskeho jazyka) môže by� jedinec i degradovaný. Jazyk je sú�as�ou kultúry, 

odráža vnímanie sveta reprezentantmi danej kultúry na základe bohatého metaforického 

slovníka. Jazyk vo svojich štruktúrach steles�uje, interpretuje a konštituuje svet. „Jazyk 

vytvára jazykový obraz sveta ponímaného danou kultúrou na základe vlastného rozprávania, 

 240
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resp. narácie. Tak sa utvára u obyvate�stva štátu (napr.: prostredníctvom školskej histórie) 

i historické povedomie“ (Budil 1999, s. 136). Pod�a Whorfovej tézy hovorenie ur�itým 

jazykom anticipuje osvojenie si špecifickej vízie sveta, ktorá je pre každú kultúru jedine�ná 

resp. partikulárna (Kiliánová et al. 2009). Írsky jazyk je špecifickým symbolickým systémom, 

ktorého používatelia vnímajú svet ur�itým konkrétnym spôsobom. Vytvárajú si tak vlastnú 

víziu sveta, resp. vlastný jazykový obraz. V romantickej tradícii na za�iatku 19. storo�ia sa 

charakter jazyka stal základom pre „ducha“ národa (Budil, 1999), ktorý je dnes explikovaný 

termínom národná identita.  

Existuje mnoho názorov na tému prepojenia jazyka a kultúry, resp. kultúrnej identity. 

Crystal (2002) nazna�uje existenciu dvoch uhlov poh�adu týkajúcich sa vz�ahu jazyka 

a kultúry. Prvý uhol poh�adu je spojený s faktom, že medzi kultúrou a jazykom existuje vz�ah 

založený na identite. Názor, že kultúra sa prejavuje prostredníctvom jazyka je zvy�ajne 

typický pre hovoriacich autochtónnym jazykom, kým pod�a druhého názoru identita medzi 

jazykom a kultúrou neexistuje. Zástancovia druhého názoru tvrdia, že jazyk je len volite�nou 

sú�as�ou etnicity, nie obligatórnou. Pod�a tohto tvrdenia sa môžu i �udia, ktorí nehovoria 

autochtónnym jazykom sta� �lenmi komunity. Druhý prípad môže by� aplikovate�ný 

i v írskom kontexte, nako�ko i Íri, ktorí nehovoria plynule írskym jazykom sú stále Írmi, ale 

írsky jazyk (i napriek nedostato�nej znalosti) považujú za významný prvok identity. 

Paradoxne je pre Írov írsky jazyk dôležitou sú�as�ou kultúry, resp. kultúrnej identity.  

Tému vz�ahujúcu s k identite uzatvára Pombeni (2003), ktorý si kladie skuto�ne 

rétorickú otázku, �i existuje nie�o tak nezabudnute�né ako jazyk, simultánne usudzujúc, že 

jazyk je entitou, ktorú dostávame do daru spolu s materinským mliekom úplne 

neintencionálne, bez toho, aby sme si tento fakt uvedomili. Jazyk je tým pádom primordiálny 

prvok, resp. prvok primordiálneho základu identity. 

 

Írsky jazyk a identita  

 

Na tému jazyka a identity bolo zrealizovaných množstvo výskumov v celoírskom 

kontexte. Z výskumu (2000) Ó Riagáina (2008) vyplýva, že vz�ah medzi írskym jazykom 

a národnou (etnickou) identitou slabne, �o dokazuje i po�et Írov (neprevyšujúci 50%), pre 

ktorých je írština k�ú�ovým elementom írskej identity. Avšak vä�šina obyvate�ov nepoci�uje, 

že írsky jazyk je m#tvy jazyk. Z daných informácií vyplýva, že írske obyvate�stvo je 

rozdelené do dvoch táborov. V prvom tábore sa nachádzajú ob�ania, ktorí favorizujú štátnu 

intervenciu v rámci podpory a revitalizácie írskeho jazyka, kým pre druhý tábor je 
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charakteristická opozícia vo�i striktnej štátom vedenej politike udržania a ochrany írskeho 

jazyka pod�a hesla jeden národ jeden jazyk. Vz�ah jazyka a identity sa teda kontinuálne mení 

i pod�a aktuálnej štátnej politiky a jej ideológie a preto je neprestajne predmetom výskumu.  

Na základe !alšieho výskumu (O´Rourke 2009) je evidentné, že viac než 60 % 

populácie považuje írsky jazyk ako dôležitý prvok národnej a kultúrnej identity. Pod�a 

realizovaného výskumu na výskumnej vzorke írskych študentov je autochtónny jazyk síce 

považovaný za symbol etnickej identity, avšak opýtaní študenti reflektovali viac jeho 

symbolickú úlohu resp. dôležitos� minoritných jazykov v procese etnickej identifikácie 

a úlohu jazyka ako kultúrnej hodnoty. 62 % opýtaných írskych študentov bolo názoru, že bez 

írštiny by Írsko nebolo Írskom zdôraz�ujúc význam írskeho jazyka ako jedného z dôležitých 

resp. k�ú�ových hodnôt (core values). Pod�a Eastmana môže by� jazyk opatrený atribútom 

asociovaný, práve z dôvodu jeho symbolickej funkcie a zriedkavého používania. Takýto jazyk 

je vnímaný ako konštitutívny prvok dedi�stva avšak z h�adiska jeho asociovanej funkcie má  

blízko k slabej forme sociálnej mobilizácie (etnicite) (O´Rourke 2009). Používanie jazyka sa 

zvyšuje ke! etnicita vstupuje do militantnej fázy etnického hnutia. Spolo�enské spektrum 

názorov je teda zna�ne divergentné.  

"alšie výskumy explikujú vz�ah medzi identitou a jazykom, ktorý je ú�inne vytváraný 

i v školskom prostredí. V írskom kontexte je typický nepomer medzi úrov�ou podpory 

minoritného jazyka v eduka�nom systéme na jednej strane a na druhej strane medzi 

aktuálnym používaním jazyka mimo školského priestoru, nako�ko len nízke percento 

študentov používa írštinu mimo školy. Z predchádzajúce výskumu (O´Rourke 2009) rovnako 

vyplýva, že pozitívne podpora jazyka nepreniká mimo jeho symbolickú funkciu, preto 

môžeme írskemu jazyku prisúdi� atribút asociovaný pod�a Eastmanovho modelu reflektujúc 

nízky po�et aktívne hovoriacich daným jazykom. Z nízkeho po�tu aktívnych používate�ov 

vyplýva, že existuje zna�ný nepomer medzi ideologickou podporou írštiny a lingvistickým 

správaním.  

Írsky jazyk teda okrem symbolickej funkcie nesie i akúsi rituálnu funkciou. 

V sú�asnosti už írsky jazyk nie je konfrontovaný s bojom proti dominantnej etnickej skupiny, 

nako�ko politickú nezávislos� od Ve�kej Británie získalo Írsko už v roku 1922. Politická 

nezávislos� teda akoby odstránila stav naliehavosti v revitalizácii jazyka. Tým sa oslabila 

i potenciálna demarka�ná funkcia jazyka ako prostriedku, ktorí odlišuje My od Oni. Identita 

používania írskeho jazyka je aktivovaná v prípade stretnutia s iným, resp. ke! je identita 

írskeho jazyka zamie�aná s anglickým jazykom.  
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nezávislos� teda akoby odstránila stav naliehavosti v revitalizácii jazyka. Tým sa oslabila 

i potenciálna demarka�ná funkcia jazyka ako prostriedku, ktorí odlišuje My od Oni. Identita 

používania írskeho jazyka je aktivovaná v prípade stretnutia s iným, resp. ke! je identita 

írskeho jazyka zamie�aná s anglickým jazykom.  

 

 242

charakteristická opozícia vo�i striktnej štátom vedenej politike udržania a ochrany írskeho 

jazyka pod�a hesla jeden národ jeden jazyk. Vz�ah jazyka a identity sa teda kontinuálne mení 

i pod�a aktuálnej štátnej politiky a jej ideológie a preto je neprestajne predmetom výskumu.  

Na základe !alšieho výskumu (O´Rourke 2009) je evidentné, že viac než 60 % 

populácie považuje írsky jazyk ako dôležitý prvok národnej a kultúrnej identity. Pod�a 

realizovaného výskumu na výskumnej vzorke írskych študentov je autochtónny jazyk síce 

považovaný za symbol etnickej identity, avšak opýtaní študenti reflektovali viac jeho 

symbolickú úlohu resp. dôležitos� minoritných jazykov v procese etnickej identifikácie 

a úlohu jazyka ako kultúrnej hodnoty. 62 % opýtaných írskych študentov bolo názoru, že bez 

írštiny by Írsko nebolo Írskom zdôraz�ujúc význam írskeho jazyka ako jedného z dôležitých 

resp. k�ú�ových hodnôt (core values). Pod�a Eastmana môže by� jazyk opatrený atribútom 

asociovaný, práve z dôvodu jeho symbolickej funkcie a zriedkavého používania. Takýto jazyk 

je vnímaný ako konštitutívny prvok dedi�stva avšak z h�adiska jeho asociovanej funkcie má  

blízko k slabej forme sociálnej mobilizácie (etnicite) (O´Rourke 2009). Používanie jazyka sa 

zvyšuje ke! etnicita vstupuje do militantnej fázy etnického hnutia. Spolo�enské spektrum 

názorov je teda zna�ne divergentné.  

"alšie výskumy explikujú vz�ah medzi identitou a jazykom, ktorý je ú�inne vytváraný 

i v školskom prostredí. V írskom kontexte je typický nepomer medzi úrov�ou podpory 

minoritného jazyka v eduka�nom systéme na jednej strane a na druhej strane medzi 

aktuálnym používaním jazyka mimo školského priestoru, nako�ko len nízke percento 

študentov používa írštinu mimo školy. Z predchádzajúce výskumu (O´Rourke 2009) rovnako 

vyplýva, že pozitívne podpora jazyka nepreniká mimo jeho symbolickú funkciu, preto 

môžeme írskemu jazyku prisúdi� atribút asociovaný pod�a Eastmanovho modelu reflektujúc 

nízky po�et aktívne hovoriacich daným jazykom. Z nízkeho po�tu aktívnych používate�ov 

vyplýva, že existuje zna�ný nepomer medzi ideologickou podporou írštiny a lingvistickým 

správaním.  

Írsky jazyk teda okrem symbolickej funkcie nesie i akúsi rituálnu funkciou. 

V sú�asnosti už írsky jazyk nie je konfrontovaný s bojom proti dominantnej etnickej skupiny, 

nako�ko politickú nezávislos� od Ve�kej Británie získalo Írsko už v roku 1922. Politická 

nezávislos� teda akoby odstránila stav naliehavosti v revitalizácii jazyka. Tým sa oslabila 

i potenciálna demarka�ná funkcia jazyka ako prostriedku, ktorí odlišuje My od Oni. Identita 

používania írskeho jazyka je aktivovaná v prípade stretnutia s iným, resp. ke! je identita 

írskeho jazyka zamie�aná s anglickým jazykom.  

 



 243

Sú�asný vz�ah medzi identitou a jazykom 

 

V sú�asnosti sledujeme nový vz�ah, ktorý sa vytvára medzi jazykom a identitou 

v kontexte postnacionalizmu, kde do vz�ahu jazyka a identity vstupuje tretí hrá�, ktorým je 

globalizácia resp. rezistencia vo�i globalizácii (Ondrejovi�, Krúpa 2009). Rezistanciu 

v írskom kontexte vidíme v konsolidovanej podpore írskeho jazyka, hlavne v eduka�nom 

systéme prostredníctvom podpory a zakladania škôl s vyu�ovacím jazykom írskym (all-Irish 

schools, Gaelscoileanna), nako�ko u detí pochádzajúcich z týchto škôl je habituálne 

používanie írštiny zna�ne vyššie ako u skupiny detí z bežných škôl (mainstream schools, 

angl.). Írština je preto pre majoritu daných študentov navštevujúcich školy s vyu�ovacím 

írskym jazykom jedným z najdôležitejších prvkov írskej identity.  

Práve v sú�asnej dobe globalizácie je problematika vz�ahu jazyka a identity zna�ne 

opodstatnená, nako�ko globaliza�né procesy prehlbujú na jednej strane diverzitu, avšak na 

druhej strane sú katalyzátorom uniformity, ktorá je postrachom pre malé resp. nie dominantné 

kultúry �i jazyky. Z daného vyplýva, že angli�tina sa v sú�asnosti považuje za jazyk lingua 

franca a stáva sa jazykom vzdelávania a dôležitým prvkom v pracovnom priestore, �o 

ohrozuje lokálne jazyky (Feeny et al. 2007). Názory o uniformite resp. izomorfnosti kultúry, 

ktorú prináša globalizácia vyvažujú kontrastívne názory o tom, že národné identity a ich 

kultúry budú v rámci globálnych prúdov redefinované, �ím nestratia svoje unikátne a 

špecifické miesto v mozaike globálnej identity, nako�ko exogénne zmeny podliehajú v rámci 

lokálnej kultúry procesu reinterpretácie a transformácie (Lechner 2007).  

V írskom kontexte, kde sa angli�tina stala dominantným jazykom vä�šiny 

obyvate�stva, je teda  írština chápaná ako symbol autentickej individuality, nako�ko 

jednotlivcom umož�uje vyjadri� svoju odlišnos� (dištinktívnos�), �o je v období neskorej 

modernity pre jednotlivcov ve�mi dôležité (Giddens, in: O´Rourke, 2009) z h�adiska seba-

realizácie a pri h�adaní self. 

Okrem iného sa identita v korelácii s jazykom kreuje i v sú�asnosti v opozícii s tým �o 

nie je. Írsky jazyk nie je anglický jazyk. Táto opozícia dovo�uje vznik autentickej identity, 

ktorá sa vytvára i na základe systematickej kategorizácie My versus Oni. O´Toole (2002) vo 

svojej štúdii pojednávajúcej o írskej identite v Európskej únii sa odvoláva na príklad Samuela 

Becketta, ktorý na otázku �i je Angli�an odpovedal: „Au Contraire“. Z daného príkladu 

vyplýva, že identita sa utvára vo�i tomu �o nie je. "alším príkladom je ulsterský 

protestantizmus, ktorý sa utvára v opozícii vo�i tomu �o nie je (katolicizmus).  
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Revitalizácia írskeho jazyka mimo eduka�ného priestoru 

 

Na základe pozitívnych zmien, ktoré sa udiali na konci 20. a v prvom desa�ro�í 21. 

storo�ia už írsky jazyk nie je stigmatizovaný a inferiórny resp. považovaný za zastaralý. Írsky 

jazyk naberá novú nodálnu hodnotu v sú�asnej írskej spolo�nosti. I ke! oficiálna vládna 

politika zatia� neuspela v transformácii írskeho jazyka do pozície jazyka používaného na 

dennej regulárnej úrovni, viaceré zaznamenané kroky (založenie médií v írskom jazyku) 

vyvolali pozitívny ohlas u obyvate�ov.  

Aktuálnou otázkou pri problematike revitalizácie a genera�nej transmisie írskeho 

jazyka ostáva ako motivova� mladú generáciu k aktívnemu používaniu írskeho jazyka mimo 

eduka�ného systému, t.j. v domácom prostredí, medzi priate�mi, v oblasti sociálnych médií 

a iných verejných a súkromných sfér, ktorých vznik v �ase globalizácie naberá na rýchlosti. 

Pod�a Moriartyho (2011) by jazyková politika a jazykové plánovanie štátu (top-down, angl.) 

malo koexistova� v harmónii s jazykovými iniciatívami ob�anov (bottom-up, angl.). Jazyk je 

špecifický svojou mobilnos�ou a fluiditou, �o predpokladá jeho flexibilné využitie v rôznych 

nových a inovatívnych kontextoch i mimo eduka�ného systému. 

Nako�ko írska eduka�ná politika bola kritizovaná hlavne pre dôraz na literatúru 

a gramatiku miesto u�enia žiakov orálnych komunika�ných kompetencií, Moriarty (2011) na 

základe výskumu performa�ných druhov umenia/populárnej kultúry uvádza, že záujem 

o írsky jazyk u mladej generácie sa môže pozitívne zvýši� práve expanziou resp. 

disemináciou komédií, rapu, hip-hopu, rádia a televíznych staníc v írskom jazyku. Takýmto 

spôsobom jazyk získava u mladej generácii atribút cool alebo trendy. Performa�né žánre 

jazyk zvidite��ujú, robia ho anylyzovate�ným a vysoko mobilným, �ím šíria jeho 

relevantnos� �i opodstatnenos� v sú�asnej spolo�nosti.   

Zaujímavým príkladom jazykového plánovania vychádzajúceho z dola (bottom-up 

policy, angl.) je aktivita Des Bishopa, ktorý sa vo svojich komédiách sústre!uje okrem tém 

rasizmu, nespravodlivého platového ohodnotenia, imigrácie i na otázku úlohy írskeho jazyka 

v sú�asnej írskej spolo�nosti. Použitím írskeho jazyka v Des Bishopových komédiách a rape 

sa pre írsky jazyk vytvára pridanú hodnotu. Des Bishopove komédie sú medzi mladou 

generáciou ob�úbené, �o reflektuje i ich komodifikácia prostredníctvom tri�iek, ktoré 

obsahujú vybrané sentencie z Des Bishopovho textu piesne (rapu). Pod�a názorov mladých 

�udí je Bishop ve�mi ob�úbenou personáliou, nako�ko írsky jazyk vytrhol z eduka�ného 

prostredia do performa�ných žánrov populárnej kultúry, ku ktorej má mladá generácia tak 

blízko.  
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a gramatiku miesto u�enia žiakov orálnych komunika�ných kompetencií, Moriarty (2011) na 

základe výskumu performa�ných druhov umenia/populárnej kultúry uvádza, že záujem 

o írsky jazyk u mladej generácie sa môže pozitívne zvýši� práve expanziou resp. 

disemináciou komédií, rapu, hip-hopu, rádia a televíznych staníc v írskom jazyku. Takýmto 

spôsobom jazyk získava u mladej generácii atribút cool alebo trendy. Performa�né žánre 

jazyk zvidite��ujú, robia ho anylyzovate�ným a vysoko mobilným, �ím šíria jeho 

relevantnos� �i opodstatnenos� v sú�asnej spolo�nosti.   

Zaujímavým príkladom jazykového plánovania vychádzajúceho z dola (bottom-up 

policy, angl.) je aktivita Des Bishopa, ktorý sa vo svojich komédiách sústre!uje okrem tém 

rasizmu, nespravodlivého platového ohodnotenia, imigrácie i na otázku úlohy írskeho jazyka 

v sú�asnej írskej spolo�nosti. Použitím írskeho jazyka v Des Bishopových komédiách a rape 

sa pre írsky jazyk vytvára pridanú hodnotu. Des Bishopove komédie sú medzi mladou 

generáciou ob�úbené, �o reflektuje i ich komodifikácia prostredníctvom tri�iek, ktoré 

obsahujú vybrané sentencie z Des Bishopovho textu piesne (rapu). Pod�a názorov mladých 

�udí je Bishop ve�mi ob�úbenou personáliou, nako�ko írsky jazyk vytrhol z eduka�ného 

prostredia do performa�ných žánrov populárnej kultúry, ku ktorej má mladá generácia tak 

blízko.  
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Na danom príklade je evidentné, že i minoritný jazyk ako írština sa môže sta� 

symbolom humoru, kreativity a hry reflektujúc dôležitos� jazyka, kultúry a identity 

v globalizujúcom sa svete 21. storo�ia. I ke! iniciatíva Des Bishopa kontrastuje s jazykovým 

purizmom tradi�nej reprezentácie jazyka v doménach médií, nezanedbate�ným je jeho 

pozitívny vplyv na mladú generáciu, pre ktorých sa írsky jazyk na základe Des Bishopovej 

iniciatívny stáva cool prostriedkom. Sumarizujúc dané informácie o štátnej politike na makro 

úrovni a ob�ianskych iniciatív na mikro úrovni, je dôležité podotknú�, že oba typy 

jazykového plánovania by mali koexistova� v harmónii, nako�ko ich cie� je rovnaký: 

revitalizácia írskeho jazyka v celoírskom kontexte.  

Globalizácia a fenomén národnej kultúry. Írsky jazyk 

Pod�a Ulricha Becka (2004) sú prejavy globalizácie evidentné v nasledujúcich 

oblastiach: 

1. geografická rozpínavos�, 

2. informa�né technológie, 

3. univerzálne �udské práva, 

4. globálny kultúrny priemysel, 

5. polycentrická svetová politika, 

6. globálna chudoba, 

7. globálne ni�enie prírody, 

8. transkultúrne konflikty, 

9. bezúzemnos� spolo�enstva, práce a kapitálu. 

V našom príspevku pozornos� zacie�ujeme na globálny kultúrny priemysel, ktorý 

zasahuje i Írsku republiku. Írsky jazyk plní v sú�asnosti hlavne symbolickú resp. národno-

reprezenta�nú a národno-diferencia�nú funkciu. V dnešnom globalizujúcom sa svete však 

teória jedného národa a jedného jazyka neobstojí, nako�ko je írsky jazyk konfrontovaný 

s anglickým jazykom, ktorý plní hlavnú dorozumievaciu a komunika�nú funkciu. Na jednej 

strane teda vystupuje írsky jazyk ako symbol a signifikantný kultúrny artefakt a na druhej 

strane anglický jazyk, ktorý zohráva dôležité miesto v rámci svojej funk�nej hodnoty a v 

oblasti neoliberálnej ekonomiky. Z tohto poh�adu môže globalizácia pôsobi� i ako hrozba pre 

minoritné jazyky, nako�ko anglický jazyk má v sú�asnosti dominantné resp. hegemónne 

postavenie (Biloveský 2012), ktoré môže zaprí�ini� eventuálnu smr� malých jazykov. Jazyk 

teda vystupuje ako nodálny prvok, okolo ktorého sa kreuje politika, �asto charakteristická 

bojom medzi dominantným a minoritným jazykom.  
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 V prípade Írska je implementácia anglického jazyka produktom postupného 

historického vývoja, jazykom kolonizátora. Dnes je angli�tina jazykom globálnej 

neoliberálnej dominancie, �o sa odráža i v názoroch obyvate�ov na bilingvizmus. Na jednej 

strane teda vystupuje oficiálna štátna jazyková politika, pod�a ktorej by špecifické írsky 

hovoriace oblasti (Gaeltacht) mali disponova� len zna�eniami v írskom jazyku. Na druhej 

strane vystupujú snahy miestnych obyvate�ov o prilákanie turistov do tejto špecifickej oblasti 

s �ím súvisí i koexistencia írštiny s angli�tinou, resp. uplat�ovanie anglického jazyka 

v názvoch miest �i iných zna�eniach za ú�elom kreovania kultúry, ktorá by bola pre turistov, 

resp. potenciálnych zákazníkov komodifikovate�ná (prípad Dingle). (Warren 2012). 

„Globalizácia je ur�ite naj�astejšie používaným – zneužívaným – a najzriedkavejšie 

definovaným, pravdepodobne najnepochopenejším, najnejasnejším a politicky 

najpôsobivejším výrazom posledných, ale aj prichádzajúcich rokov“ (Beck, 2004, s. 35). Pri 

používaní tohto termínu je dôležité rozlišova� dimenzie globalizácie, �i už komunika�no-

technologickú, pracovno-organiza�nú, kultúrnu, ob�iansko-spolo�enskú, a i. V našom 

príspevku sa zameriavame hlavne o kultúrnu dimenziu globalizácie, ktorá sa uplat�uje 

v sú�innosti írskeho a anglického jazyka pri diseminácii kultúrnych produktov.  

Paradoxom globalizácie je snaha o uchovanie národných „zna�iek“, avšak 

v globalizovanom svete dochádza k denacionalizácii hospodárstva, v ktorom sa národné 

etikety firiem, ako aj pojem národná ekonomika, stávajú fiktívnymi. V írskom kontexte 

dochádza k využívaniu národných zna�iek v írskom a anglickom jazyku. Dochádza teda ku 

koexistencii globálneho s lokálnym. Prosperita národného priemyslu už viac nie je totožná 

s prosperitou ob�anov štátu. Tu môžeme pozorova� jasné prekonanie hraníc prvej moderny, 

ke! bol život a konanie viazané na uzavreté ohrani�ené priestory. Nako�ko sa v!aka využitiu 

moderných technológií odstra�ujú vzdialenosti, môžeme virtuálne zosynchronizova� sú�asné 

dianie rôznych udalostí, v rôznom �ase a na rôznych miestach, �ím sa vytvára �asovo 

kompaktná zemegu�a. Moderná sociológia však stále predpokladá štátne ovládanie priestoru 
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Európa je vnímaná ako kultúrny myšlienkový rezervoár, vízia �i svet národov. 

Kultúrna globalizácia neznamená, že sa svet stane kultúrne homogénnejší, ale globalizácia 

v tomto význame znamená prechod ku glokalizácii. V írskom kontexte ako príklad uvádzame 
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vä�šina turistov v snahe využi� �o najefektívnejšie benefity neoliberálnej ekonomiky. 

Existencia sa tu stáva dizajnom v celosvetovom meradle. `udia sú tým, �o si môžu kúpi�. 

Kultúra sa stáva komodifikovate�nou . Kultúra vystupuje ako tovar, produkt, ktorý sa dá 

spotrebova�. 

Roland Robertson (2014), otec kulturologickej teórie o globalizácii, upozor�uje taktiež 

na globálnu lokalizáciu, ktorej nevyhnutným predpokladom je zakorenenie sa globálneho 

v lokálnom prostredí. „Z globálnej priadze sa izolujú kultúrne symboly a tkajú rozmanité 

identity“ (Beck 2004, s. 73). Ako vhodný príklad uvádzame spomínané implementovanie 

angli�tiny v topografických názvoch v Gaeltacht regióne, ktoré je k�ú�ové pre turistov. 

S glokalizáciou úzko súvisí i vznik kozmopolitnej demokracie. Jej základom sú 

medzinárodne platné základné práva, ktoré paradoxne garantuje národný štát. Pri ochrane 

�udských práv si konkurujú viaceré medzinárodné organizácie ako OSM, MVO a iné 

regionálne združenia. Pod�a Baumana (1999) svet potrebuje aj slabé štáty. Zánik štátu �i 

národa predstavuje smr� politiky, väzieb a usporiadania spolo�nosti, ktorá za�ne upada�. 

Pod�a Crystala (2002) zánik jazyka ´malých, slabých štátov´ implikuje zánik národa/kultúry. 

Nadnárodný štát nie je viazaný na teritórium, popiera národný štát, ale štát ako taký 

schva�uje. Globalita sa v �om stáva základom politického myslenia a konania. Dochádza 

v �om k presunu od národno-národného k globálne-lokálnemu. V takomto štáte dochádza 

k posunu v ekonomickej produktivite. „Naša práca sa stala takou produktívnou, že 

potrebujeme �oraz menej práce, aby sme vyprodukovali �oraz viac tovarov a služieb“ (Beck 

2004. s. 165). Týmto nastavením vzniká priestor na iný typ práce: verejnú resp. ob�iansku. 

Práve ob�ianska práca by mohla by� jedným z troch pilierov popri stálej práci. Nemala by sa 

drža� len národného rámca, ale riadila by sa dvomi princípmi: dobrovo�nos�ou a verejným 

financovaním. Ako vhodný príklad by poslúžili dobrovo�né aktivity zamerané na šírenie 

írskeho jazyka v celoírskom kontexte, pri�om dochádza i k rozvoju aktívneho ob�ianstva resp. 

kultúrneho ob�ianstva.  

Ulrich Beck vo svojom diele prináša komplexný obraz globalizovanej spolo�nosti 

a jasne definuje jej podstatu. Napriek tomu, že toto dielo bolo publikované už v roku 1999, 

jeho základné myšlienky sú platné dodnes a teoreticky na neho nadviazali !alší autori. 

V rámci interkulturality je prínosný z h�adiska jeho zadefinovanie prechodu od globalizácie 

ku glokalizácii a najmä ucelené vnímanie sú�asnej svetovej globálnej spolo�nosti. – Sú�asná 

svetová globálna spolo�nos� si vyžaduje formu adaptácie, prispôsobenia sa lokálneho 

globálnemu, resp. formu koexistencie globálneho s lokálnym vo forme glokalizácie. Ako 

konkrétny príklad vystupuje využívanie anglického jazyka v írsky hovoriacej oblasti 
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V rámci interkulturality je prínosný z h�adiska jeho zadefinovanie prechodu od globalizácie 

ku glokalizácii a najmä ucelené vnímanie sú�asnej svetovej globálnej spolo�nosti. – Sú�asná 

svetová globálna spolo�nos� si vyžaduje formu adaptácie, prispôsobenia sa lokálneho 

globálnemu, resp. formu koexistencie globálneho s lokálnym vo forme glokalizácie. Ako 

konkrétny príklad vystupuje využívanie anglického jazyka v írsky hovoriacej oblasti 
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Gaeltachtu z dôvodu prilákania turistov, ktorý oblas� poznajú pod anglickým názvom Dingle. 

Jazyk teda prispieva ku komodifikácii kultúry v prostredí symbolickej ekonomiky. Týmto 

spôsobom je pre ekonomiku politika bilingvizmu resp. multilingvizmu v Gaeltacht oblastiach 

schodnejšia ako propagovanie politiky pod�a hesla jeden národ jeden jazyk. Írsky jazyk 

ostáva symbolom, dôležitým atribútom národnej a kultúrnej identity Írov, avšak na druhej 

strane sa obyvatelia snažia využi� jeho potenciál z h�adiska komodifikovate�nosti kultúry 

v sú�innosti s hlavným komunika�ným médiom, ktorým je anglický jazyk. 

"alším príkladom glokalizácie je existencia írskych a anglických kanálov v írskej 

televízii TG4. Írska televízna stanica TG4 bola založená s primárnym cie�om šíri� írsky jazyk 

a podie�a� sa na jeho ochrane a kultivácii. S postupom �asu však došlo k modifikácii 

hlavného cie�a, ktorého výsledkom bola implementácia ve�kého po�tu anglických kanálov 

z dôvodu požiadaviek trhu. Televízna stanica TG4 tak lavíruje medzi dvoma ideológiami 

zah#�ajúc ochranu, kultiváciu a disemináciu írskeho jazyka ako i požiadavky obyvate�ov, 

ktorí írsky jazyk neovládajú v snahe splni� kritériá oboch strán. Existencia anglických 

kanálov v rámci TG4 je však v sú�asnosti nevyhnutná, nako�ko drvivá vä�šina írskej 

populácie komunikuje v anglickom jazyku. Dôležitým faktom však ostáva, že sledovanie 

írskej televíznej stanice TG4 je základom pre participáciu na kultúre, �ím dochádza 

i k posil�ovaniu identity. TG4 so širokým spektrom írskych a anglických kanálov tak vytvára 

priestor pre angažovanie sa ob�anov na kultúre, �o je základ pre kultúrne ob�ianstvo. (Watson 

2002). 

 

Záver 

 

Z daných informácií vyplýva, že globalizácia nemusí jednozna�ne spôsobova� eróziu 

národných kultúr (Lechner 2007), ale môže sa podie�a� na spolo�nej koexistencii globálneho 

s lokálnym v rámci glokalizácie (Beck 2004) ako je evidentné na rôznych uvedených 

príkladoch excerpovaných z írskeho kontextu. Zastávame názor, že národné identity majú 

v kontexte globalizácie možnos� redefinova� svoje hodnoty a tým i modifikova� svoje 

identity v globálnom svete na základe endogénnych i exogénnych zmien, ktoré sú�asná doba 

prináša. I na základe neoliberálnych trendov dochádza ku komodifikácii kultúry. V írskom 

kontexte ide o nevyhnutnú koexistenciu írskeho jazyka s anglickým jazykom v írsky 

hovoriacich oblastiach Gaeltachtu. 21. storo�ie teda prináša možnosti ako prehodnoti�, 

redefinova� �i modifikova� identitu, bez toho, aby došlo k erózii národných kultúr �i identít. 

Domnievame sa teda, že identita a kultúra nie sú stále, statické veli�iny, ale neustále sa 
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meniace entity, ktoré sú tvarovate�né v �ase, pri�om podnety na remodifikáciu prichádzajú 

�asto z exogénnych, vonkajších �astí (globálneho sveta), a ktoré si kultúra sama prispôsobuje. 

I ke! v írskom kontexte znamená implementácia anglického jazyka v írsky hovoriacich 

oblastiach Gaeltachtu hrozbu pre existenciu írštiny, koexistencia oboch jazykov je v sú�asnej 

dobe nevyhnutná.  
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meniace entity, ktoré sú tvarovate�né v �ase, pri�om podnety na remodifikáciu prichádzajú 

�asto z exogénnych, vonkajších �astí (globálneho sveta), a ktoré si kultúra sama prispôsobuje. 

I ke! v írskom kontexte znamená implementácia anglického jazyka v írsky hovoriacich 

oblastiach Gaeltachtu hrozbu pre existenciu írštiny, koexistencia oboch jazykov je v sú�asnej 

dobe nevyhnutná.  
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Obrat k lokálnemu ako globálny trend 

Zuzana Slušná 
 
Abstract 

In the context of current processes, individual levels of culture – from national cultures to 

regional and local cultural systems – are changing. On a local level, cultural life is influenced 

by ongoing social and cultural shifts, foremost apathy, exhaustion and the unwillingness of 

people to participate in the public and cultural life of a community. This article summarizes 

the tendencies and trends in the activities visibly improving the quality of social and cultural 

life. Currently, public participation is one of the key prerequisites for planning projects with a 

potential for development. The basis for many of the listed activities and strategies is 

communication based on a dialogue within communities, i.e. intercultural communication. 

Intergroup cooperation should thus reflect the principles of intercultural dialogue. When 

planning and executing everyday activities of local communities in situations implying a 

mutual consensus within an internally differentiated public, the principles of intercultural 

communication should be applied. The capabilities and competencies related to intercultural 

communication are crucial not only for the executors of cultural events, but also for all the 

public actors – foremost if they openly consider their acting to be public service. This article 

was created as part of the research project titled “Skills for the realm of culture” (project no. 

115UK-4/2013) of the KEGA commission.  

Key worlds: national culture, globalization, local culture, social cohesion, intercultural 

communication.  

 

 Globalizáciou súhrnne ozna�ujeme rozsiahle a zložité procesy, ktoré sa 

najvidite�nejšie prejavujú v  politickej a hospodárskej sfére zintenzívnením vzájomnej 

spolupráce a prepojením trhov. Sprevádza ich kreovanie nadnárodných komunika�ných, 

informa�ných,  dopravných a kultúrnych sietí. Globalizácia a pokra�ujúca modernizácia  

ovplyv�ujú aj vnímanie priestoru a �asu ako základných antropologických kategórií. James 

Clifford považoval za metaforu, charakterizujúcu sociálnu a kultúrnu realitu od konca 

dvadsiateho storo�ia, posun od „kore�om“ (roots) k „cestám“ (routes). Zygmund Bauman pre 

toto obdobie rozlíšil životnoštýlové vzorce, medzi nimi aj Tuláka a Turistu. Tulák opustil 

domov a k svojmu bytiu nepotrebuje korene: odmieta sa zastavi� a zabýva� sa, svoju trasu 

neplánuje, je náhodná a vyzna�uje sa množstvom do�asných zastávok na miestach, ktoré mu 
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ponúkajú možnos� zaži� nie�o alebo zaži� �oko�vek. Turista opúš�a „domov“ s túžbou 

získava� neustále nové a intenzívnejšie zážitky, aby v maximálnej miere uspokojil svoje 

momentálne potreby a požiadavky, ktoré sa menia príliš rýchlo na to, aby mohol so svojím 

momentálnym okolím nadviaza� hlbšie a pevnejšie väzby (Slušná 2006, s. 59). 

Vykore�ovanie a oslabenie vnímania symbolických dimenzií priestoru narušili kultúrne 

spolo�enstvá. H�adanie riešení upriamilo pozornos� na miestnu kultúru, ktorá je „trendovým“ 

problémom. Dôvody záujmu o túto oblas� pomerne jasne formuloval Ulf Hannerz: hovoríme 

o svetovej kultúre, ale nie vždy sme schopní dôsledne si uvedomi�, �o svetová/globálna 

kultúra je. �udia potrebujú obraz z „vtá�ej perspektívy“, ale je takýto poh�ad možný 

v prípade kultúry? Za odpove! môžeme považova� konštatovanie Kevina Robinsona, že 

lokálna kultúra je v porovnaní s globálnou vždy praktická, pretože vychádza z konkrétnej žitej 

skúsenosti.  
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triedy, k marginalizácii (miestami ghetoizácii) lokalít �i oblastí. Ji�í Šafr a Markéta 

Sedlá�ková upozor�ujú, že témou prelomu Milénii sa stalo deštruktívne pôsobenie globálnych 

trhov: korózia sociálnej súdržnosti (Šafr, Bayer, Sedlá�ková 2008, s. 248).  

V  r. 1996 publikovala Európska komisia správu o sociálnej súdržnosti, v ktorej 

zníženie ekonomickej výkonnosti spojili so sociálnou dimenziou (s nízkou mierou stability 

politických systémov, slabými sociálnymi väzbami a nízkou mierou medziskupinovej 

solidarity). Ako faktory polarizácie obyvate�stva už nie sú vnímané len nerovnomerné 

prerozde�ovanie ekonomického kapitálu, investícií a pracovných príležitostí, ale aj sociálne 

a kultúrne parametre „kvality života“. Disparity sa najvidite�nejšie prejavujú na rovine 

miestnej kultúry, v konkrétnej mestskej štvrti, obci �i regióne (ich ozna�ovanie za rozvinuté, 

progresívne, periférne, marginalizované). Výskumy EU SILC zvidite�nili, že v prípade 

niektorých regiónov a oblastí sa disparity, diferenciácie a polarizácia prehlbujú. Jedným 

z negatívnych vyústení globaliza�ných procesov a tendencií tzv. druhej modernity je 

narušenie vnútornej súdržnosti národných štátov a miestnych spolo�enstiev.  

 

„Obrat k lokálnemu“ ako globálny trend 

 

 Globalizácia je súhrnným pomenovaním rozsiahlych a zložitých procesov, primárne 

realizovaných ako politická a hospodárska spolupráca. Najvidite�nejšie sa prejavuje cez 

celosvetovú integráciu (mondialisation, G. Rocher), štrukturáciou sveta ako celku do 

fenoménu, ktorý má na prvý poh�ad honosnú fasádu, ale priniesol aj súbor vopred 

nepredpokladaných, nezámerných efektov. Jedným z nich je paradoxná situácia: 

globalizovaná a zosie�ovaná spolo�nos� vytla�ila aktérov sociálneho a kultúrneho diania do 

pozície, v ktorej pred nátlakom verejného diania utekajú do domácich hniezd vlastných 

privátnych mikrosvetov. Sprievodným javom je aj glokalizácia, ktorú preh�adne mapuje Hana 

Pravdová  a zárove� kriticky upozor�uje na vzájomnú sú�až lokalít o zdroje, ktoré im umožnia 

preži� (Pravdová 2009, s. 117-124).  

Radikálna fragmentarizácia  a pluralizácia ob�ianskej spolo�nosti nie sú len vyústením 

zmien spojených s globalizáciou, ale aj následkom (v mnohých prípadoch necitlivého 

a nekoncep�ného) implementovania a testovania stratégií a nástrojov, odvíjajúcich sa od 

multikulturalizmu, v prostredí západných liberálnych ob�ianskych demokracií. Ako 

konštatuje Thomas Eriksen, koncom dvadsiateho storo�ia sa multikulturalizmus rozvinul do 

špecifického typu mocenského diskurzu, v rámci ktorého si subnacionálne a transnacionálne 

skupiny (ako špecificky postmoderné typy kolektivít) vymáhali a vyjednávali uznanie 
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špecifického typu mocenského diskurzu, v rámci ktorého si subnacionálne a transnacionálne 

skupiny (ako špecificky postmoderné typy kolektivít) vymáhali a vyjednávali uznanie 
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legitimity a vymedzovali „hranice vplyvu“ cez kultúru (Eriksen 2007, 27, 56). Ústredným 

bodom nového mocenského diskurzu sa stal koncept kultúrnej identity založenej nie na 

zdie�aní spolo�ného, ale na zvidite��ovaní a zdôraz�ovaní odlišností. Jeho dôsledkom je 

romantizovanie odlišností a nadhodnotenie významu kultúrnych rozdielov a s nimi spojená 

radikálna diferenciácia spolo�nosti do partikulárnych celkov s oblas�ami vplyvu, ale bez 

spolo�ných cie�ov. Giovanni Sartori, Thomas Erisken v podobnom duchu aj Peter Berger 

upozor�ovali, že multikulturalizmus nie je kompatibilný s tradíciou kultúrne pluralitného 

priestoru Európy. Peter Berger nazval „politiku plurality“  prí�inou rozmáhajúceho sa stavu 

neistoty (Berger 1997, 43). Následkami „premnoženia plurality“ sú najmä apatia, 

�ahostajnos�, nezáujem, prázdnota ako príznaky, ktoré významovo dotvárajú koncept 

„tekutej“ modernity, rozpracovanú Zygmundom Baumanom. 

 Špecifikom Európy je (a mala by zosta�) rozmanitos� a pluralitnos�: neexistuje 

jednotný model pre všetky európske �i  slovenské mestské oblasti a rovnako je chybná 

predstava homogénneho európskeho �i slovenského vidieka. Bývalé župy a stolice 

predstavovali nielen administratívne jednotky, ale aj právne, kultúrne a politické, v ktorých sa 

historickým vývojom osídlenia vytvorili prirodzené centrá s identitou, mentalitou a tradíciami 

a navonok sa prezentujú ako charakteristický obraz územia. Vnútorne �lenitý, rozmanitý 

a kultúrne aj sociálne pluralitný je aj slovenský vidiek: ve�ké obce sa odlišujú od malých, 

suburbiá od rozptýlených osídlení, obce ved�a významných dopravných koridorov od 

koncových dedín. Vplyvom globalizácie sa ale vidite�né kultúrne rozdiely medzi oblas�ami 

a regiónmi stratili: tradi�ná �udová architektúra nie je inšpira�ným vzorom pre novú 

výstavbu, historické jadrá miest prestali by� vizuálnou dominantou, pretože  boli vytla�ené 

postmodernými vertikálami vo forme presklených výškových dominánt. Mnohé prímestské 

dediny sa transformovali na suburbiá a dnes fungujú ako nové typy noc�ahární a víkendových 

azylových hradov. Obyvatelia miest nie sú homogénnou beztvarou (akoby anonymnou) 

masou ob�anov, ale predstavujú konkretizovate�né segmenty, pri�om pre mnohých aktérov 

a realizátorov kultúrnych a sociálnych podujatí majú nielen konkrétnu tvár, ale aj jasne 

formulované potreby a požiadavky.   

 Prehlbujúca sa dehumanizácie miest, pokra�ujúce vytes�ovanie �loveka z priestoru 

a rozrastanie sa priestorov, vzpierajúcich sa symbolickým interakciám, už nie je možným 

rizikom ale následkom, ktorého nepredvídate�né dôsledky momentálne eliminujeme a riešime 

v každodennej kultúrnej praxi. Nerešpektovanie kultúrnej a symbolickej dimenzie 

priestorových štruktúr narušilo jednu zo základných potrieb biologických organizmov: 

potrebu „patri� niekam“. Jedná sa nielen o vybudovanie si vz�ahov ku geometrickým bodom 
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(pretože sú�asný �lovek sa v ur�itých dimenziách prežívania života dobrovo�ne správa ako 

ve�ný nomád), ale najmä o procesy identifikácie s inými �u!mi, so za�lenením do 

prirodzených sociálnych a kultúrnych spolo�enstiev, o vytvorenie symbolických interakcií 

s obývaným priestorom, s emocionálnymi aspektmi reality.  

 

Upev�ovanie sociálnej súdržnosti: odstra�ovanie rizík globalizácie 

 

 Potreba „patri� niekam“, ma� väzby k okolitému prostrediu sociálnemu, kultúrnemu aj 

environmentálnemu, je jedna zo základných potrieb biologických organizmov. Identifikácia 

s emocionálnymi aspektmi reality sa prejavuje cez prijatie a rešpektovanie ur�itých hodnôt, 

vzorcov konania a správania sa, spôsobov myslenia. Aj preto je jedným z najdôležitejších 

typov priestorov, ktorý v podstatnej miere ovplyv�uje priebeh socializa�ných a 

enkultura�ných procesov, pocit domova (oikos). Mary Douglasová nazna�ila, že poci�ovanie 

domova neznamená len vytvorenie teritorializa�ných väzieb, ale aj väzieb s prostredím 

špecifických aktivít a so štruktúrou antropologicky špecifického �asu. "alším výrazným 

identifika�ným znakom domova je jeho špecifická symbolická a interpreta�ná otvorenos�, 

na ktorú upozor�oval Marc Augé. Kultúrne bytie �loveka spája so špecifickým typom 

priestoru, ktorý nazýva miestom (lieux). Miesto vnímame nielen cez geometrické 

a priestorové konštanty, ale najmä cez praktiky s ním zviazané. Miesto po�udš�ujú naše 

každodenné aktivity spojené s praktikovaním priestoru, pretože život jedinca nemá význam 

nadobúda komplexnejší význam až v kontexte komunika�ných udalostí. Unikátnos� miesta 

spo�íva práve v tom, že je ho možné podmani� si cez kultúru, že s tým, �o ho tvorí –s 

objektami, �u!mi a udalos�ami – sa viažu hlboko uložené a ukotvené významy. 

Následne konštatuje, že kultúrne bytie �loveka sa spája so špecifickým typom 

priestoru, ktorý nazýva miestom (lieux). Miesto vnímame nielen cez geometrické 

a priestorové konštanty, ale najmä cez praktiky s ním zviazané. Miesto po�udš�ujú naše 

každodenné aktivity spojené s praktikovaním priestoru, pretože život jedinca nemá význam 

nadobúda komplexnejší význam až v kontexte komunika�ných udalostí. Špecifikom priestoru 

je to, že ho môžeme opísa�, že s objektami, �u!mi a udalos�ami sú zviazané hlboko uložené 

a ukotvené významy. Miesto je teda priestorom, v ktorom je �lovek prítomný aj vo svojej 

neprítomnosti, obýva ho predovšetkým tým, že ho naplní konkrétnymi individualizovanými 

významami: dáva mu dejiny, individualitu a identitu, spája s ním svoju pamä� a zárove� ho 

môže vníma� ako garanta vlastnej stability a pamäte. Miesta teda umož�ujú identifikáciu 
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individuálnu ako aj kolektívnu, sú pluralitné a ich neodmyslite�nou sú�as�ou je hustá sie� 

osobných svetov a interakcií.   

 Základom kultúrnej sociálnej ukotvenosti sú spolo�enské vz�ahy vytvorené v rôznych 

kolektívoch: od rodiny cez rôzne sociálne spolo�enstvá, umocnené sociálnou identifikáciou. 

Ich preh�bením je stotožnenie sa s prostredím, ktoré sa prejavuje aj participáciou, 

zapájaním sa do diania v lokalite a komunite. Fungovanie samosprávy spolo�enstva na 

demokratiza�ných princípoch krá�a ruku v ruke so súdržnos�ou prvkov, s potrebou za�leni� 

sa do spolo�enstva (lokálnej komunity) a pocity v�lenenia, participácie a zdie�ania zažíva�. 

Sú�asný �lovek preferuje aktívnu zážitkovú participáciu na dianí, ale jej konkrétne prejavy 

už �asto nie je schopný definovat. Jednou z horúcich tém dneška sú projekty revitalizácie 

komunity a transformácie pasívnych nezainteresovaných ob�anov na ob�anov aktívnych 

a participujúcich: miesto �loveka k aktivite môže provokova�, aj miesto teda môže by� 

v pozícii subjektu. Takáto zmena ale predpokladá radikálny obrat a zmenu správania sa: 

prevzatie zodpovednosti za komunitu medzi jej �lenmi. Za pozitívne východisko ale aj cie� 

našich snažení môžeme vníma� to, že verejná participácia na dianí a živote komunity je 

osvojite�nou kompetenciou.  

 Verejný priestor disponuje nezanedbate�ným, ale prehliadaným komunika�ným 

potenciálom, komunikuje kultúrno-civiliza�né hodnoty nielen uspokojovaním potrieb 

(základných �i postmateriálnych), ale aj ich generovaním a ovplyv�ovaním. Zmeny 

hodnotových vzorcov sa prejavujú novými formami participácie a spolužitia. Navzájom sa 

pretínajú vo fenoméne kultúry, ktorá je od po�iatkov založená na aktivite �loveka a preto 

predstavuje výzvu k podnetom, zážitkom a participácii. Prestupuje všetky oblasti �udského 

bytia: je mostom medzi ekonomicko-hospodárskou sférou, sociálnou rovnos�ou a 

environmentálnou rovnováhou (Slušná 2013, s. 24). 

 

Miestne kultúrne systémy ako konštitutívne prvky národnej kultúry  

 

 So zmenou úlohy národných štátov sa do popredia sa dostali regióny a sídla (mestá 

a obce) ako nielen geograficky ohrani�ite�né územné celky, ale  najmä kultúrne a sociálne 

konkrétne jednotky, aktívne vstupujúce do procesov lokálneho a regionálneho rozvoja. 

Posledné desa�ro�ia poznamenala rekonceptualizácia procesu udržate�ného rozvoja: v centre 

pozornosti je dynamizácia a mobilizácia aktérov a jednotlivých subjektov (obyvatelia, firmy, 

samosprávy a štátna správa), ktorí sú v kone�nom dôsledku skuto�nými realizátormi zmien.  

Aj štúdia OECD Regions at a Glance (2013) upozor�uje, že na hospodárskom 

 256

individuálnu ako aj kolektívnu, sú pluralitné a ich neodmyslite�nou sú�as�ou je hustá sie� 

osobných svetov a interakcií.   

 Základom kultúrnej sociálnej ukotvenosti sú spolo�enské vz�ahy vytvorené v rôznych 

kolektívoch: od rodiny cez rôzne sociálne spolo�enstvá, umocnené sociálnou identifikáciou. 

Ich preh�bením je stotožnenie sa s prostredím, ktoré sa prejavuje aj participáciou, 

zapájaním sa do diania v lokalite a komunite. Fungovanie samosprávy spolo�enstva na 

demokratiza�ných princípoch krá�a ruku v ruke so súdržnos�ou prvkov, s potrebou za�leni� 

sa do spolo�enstva (lokálnej komunity) a pocity v�lenenia, participácie a zdie�ania zažíva�. 

Sú�asný �lovek preferuje aktívnu zážitkovú participáciu na dianí, ale jej konkrétne prejavy 

už �asto nie je schopný definovat. Jednou z horúcich tém dneška sú projekty revitalizácie 

komunity a transformácie pasívnych nezainteresovaných ob�anov na ob�anov aktívnych 

a participujúcich: miesto �loveka k aktivite môže provokova�, aj miesto teda môže by� 

v pozícii subjektu. Takáto zmena ale predpokladá radikálny obrat a zmenu správania sa: 

prevzatie zodpovednosti za komunitu medzi jej �lenmi. Za pozitívne východisko ale aj cie� 

našich snažení môžeme vníma� to, že verejná participácia na dianí a živote komunity je 

osvojite�nou kompetenciou.  

 Verejný priestor disponuje nezanedbate�ným, ale prehliadaným komunika�ným 

potenciálom, komunikuje kultúrno-civiliza�né hodnoty nielen uspokojovaním potrieb 

(základných �i postmateriálnych), ale aj ich generovaním a ovplyv�ovaním. Zmeny 

hodnotových vzorcov sa prejavujú novými formami participácie a spolužitia. Navzájom sa 

pretínajú vo fenoméne kultúry, ktorá je od po�iatkov založená na aktivite �loveka a preto 

predstavuje výzvu k podnetom, zážitkom a participácii. Prestupuje všetky oblasti �udského 

bytia: je mostom medzi ekonomicko-hospodárskou sférou, sociálnou rovnos�ou a 

environmentálnou rovnováhou (Slušná 2013, s. 24). 

 

Miestne kultúrne systémy ako konštitutívne prvky národnej kultúry  

 

 So zmenou úlohy národných štátov sa do popredia sa dostali regióny a sídla (mestá 

a obce) ako nielen geograficky ohrani�ite�né územné celky, ale  najmä kultúrne a sociálne 

konkrétne jednotky, aktívne vstupujúce do procesov lokálneho a regionálneho rozvoja. 

Posledné desa�ro�ia poznamenala rekonceptualizácia procesu udržate�ného rozvoja: v centre 

pozornosti je dynamizácia a mobilizácia aktérov a jednotlivých subjektov (obyvatelia, firmy, 

samosprávy a štátna správa), ktorí sú v kone�nom dôsledku skuto�nými realizátormi zmien.  

Aj štúdia OECD Regions at a Glance (2013) upozor�uje, že na hospodárskom 

 256

individuálnu ako aj kolektívnu, sú pluralitné a ich neodmyslite�nou sú�as�ou je hustá sie� 

osobných svetov a interakcií.   

 Základom kultúrnej sociálnej ukotvenosti sú spolo�enské vz�ahy vytvorené v rôznych 

kolektívoch: od rodiny cez rôzne sociálne spolo�enstvá, umocnené sociálnou identifikáciou. 

Ich preh�bením je stotožnenie sa s prostredím, ktoré sa prejavuje aj participáciou, 

zapájaním sa do diania v lokalite a komunite. Fungovanie samosprávy spolo�enstva na 

demokratiza�ných princípoch krá�a ruku v ruke so súdržnos�ou prvkov, s potrebou za�leni� 

sa do spolo�enstva (lokálnej komunity) a pocity v�lenenia, participácie a zdie�ania zažíva�. 

Sú�asný �lovek preferuje aktívnu zážitkovú participáciu na dianí, ale jej konkrétne prejavy 

už �asto nie je schopný definovat. Jednou z horúcich tém dneška sú projekty revitalizácie 

komunity a transformácie pasívnych nezainteresovaných ob�anov na ob�anov aktívnych 

a participujúcich: miesto �loveka k aktivite môže provokova�, aj miesto teda môže by� 

v pozícii subjektu. Takáto zmena ale predpokladá radikálny obrat a zmenu správania sa: 

prevzatie zodpovednosti za komunitu medzi jej �lenmi. Za pozitívne východisko ale aj cie� 

našich snažení môžeme vníma� to, že verejná participácia na dianí a živote komunity je 

osvojite�nou kompetenciou.  

 Verejný priestor disponuje nezanedbate�ným, ale prehliadaným komunika�ným 

potenciálom, komunikuje kultúrno-civiliza�né hodnoty nielen uspokojovaním potrieb 

(základných �i postmateriálnych), ale aj ich generovaním a ovplyv�ovaním. Zmeny 

hodnotových vzorcov sa prejavujú novými formami participácie a spolužitia. Navzájom sa 

pretínajú vo fenoméne kultúry, ktorá je od po�iatkov založená na aktivite �loveka a preto 

predstavuje výzvu k podnetom, zážitkom a participácii. Prestupuje všetky oblasti �udského 

bytia: je mostom medzi ekonomicko-hospodárskou sférou, sociálnou rovnos�ou a 

environmentálnou rovnováhou (Slušná 2013, s. 24). 

 

Miestne kultúrne systémy ako konštitutívne prvky národnej kultúry  

 

 So zmenou úlohy národných štátov sa do popredia sa dostali regióny a sídla (mestá 

a obce) ako nielen geograficky ohrani�ite�né územné celky, ale  najmä kultúrne a sociálne 

konkrétne jednotky, aktívne vstupujúce do procesov lokálneho a regionálneho rozvoja. 

Posledné desa�ro�ia poznamenala rekonceptualizácia procesu udržate�ného rozvoja: v centre 

pozornosti je dynamizácia a mobilizácia aktérov a jednotlivých subjektov (obyvatelia, firmy, 

samosprávy a štátna správa), ktorí sú v kone�nom dôsledku skuto�nými realizátormi zmien.  

Aj štúdia OECD Regions at a Glance (2013) upozor�uje, že na hospodárskom 

 256

individuálnu ako aj kolektívnu, sú pluralitné a ich neodmyslite�nou sú�as�ou je hustá sie� 

osobných svetov a interakcií.   

 Základom kultúrnej sociálnej ukotvenosti sú spolo�enské vz�ahy vytvorené v rôznych 

kolektívoch: od rodiny cez rôzne sociálne spolo�enstvá, umocnené sociálnou identifikáciou. 

Ich preh�bením je stotožnenie sa s prostredím, ktoré sa prejavuje aj participáciou, 

zapájaním sa do diania v lokalite a komunite. Fungovanie samosprávy spolo�enstva na 

demokratiza�ných princípoch krá�a ruku v ruke so súdržnos�ou prvkov, s potrebou za�leni� 

sa do spolo�enstva (lokálnej komunity) a pocity v�lenenia, participácie a zdie�ania zažíva�. 

Sú�asný �lovek preferuje aktívnu zážitkovú participáciu na dianí, ale jej konkrétne prejavy 

už �asto nie je schopný definovat. Jednou z horúcich tém dneška sú projekty revitalizácie 

komunity a transformácie pasívnych nezainteresovaných ob�anov na ob�anov aktívnych 

a participujúcich: miesto �loveka k aktivite môže provokova�, aj miesto teda môže by� 

v pozícii subjektu. Takáto zmena ale predpokladá radikálny obrat a zmenu správania sa: 

prevzatie zodpovednosti za komunitu medzi jej �lenmi. Za pozitívne východisko ale aj cie� 

našich snažení môžeme vníma� to, že verejná participácia na dianí a živote komunity je 

osvojite�nou kompetenciou.  

 Verejný priestor disponuje nezanedbate�ným, ale prehliadaným komunika�ným 

potenciálom, komunikuje kultúrno-civiliza�né hodnoty nielen uspokojovaním potrieb 

(základných �i postmateriálnych), ale aj ich generovaním a ovplyv�ovaním. Zmeny 

hodnotových vzorcov sa prejavujú novými formami participácie a spolužitia. Navzájom sa 

pretínajú vo fenoméne kultúry, ktorá je od po�iatkov založená na aktivite �loveka a preto 

predstavuje výzvu k podnetom, zážitkom a participácii. Prestupuje všetky oblasti �udského 

bytia: je mostom medzi ekonomicko-hospodárskou sférou, sociálnou rovnos�ou a 

environmentálnou rovnováhou (Slušná 2013, s. 24). 

 

Miestne kultúrne systémy ako konštitutívne prvky národnej kultúry  

 

 So zmenou úlohy národných štátov sa do popredia sa dostali regióny a sídla (mestá 

a obce) ako nielen geograficky ohrani�ite�né územné celky, ale  najmä kultúrne a sociálne 

konkrétne jednotky, aktívne vstupujúce do procesov lokálneho a regionálneho rozvoja. 

Posledné desa�ro�ia poznamenala rekonceptualizácia procesu udržate�ného rozvoja: v centre 

pozornosti je dynamizácia a mobilizácia aktérov a jednotlivých subjektov (obyvatelia, firmy, 

samosprávy a štátna správa), ktorí sú v kone�nom dôsledku skuto�nými realizátormi zmien.  

Aj štúdia OECD Regions at a Glance (2013) upozor�uje, že na hospodárskom 



 257

a ekonomickom raste národných ekonomík sa �oraz výraznejšie podie�ajú regióny. 

Zmier�ovanie disparít a zlepšenie �i aspo� udržanie kvality života obyvate�ov vyžaduje 

sú�innos� a spoluprácu na všetkých úrovniach verejnej správy a koordináciu cie�ov a politík 

adresne, cielene a bez zbyto�ného navyšovania vynaložených prostriedkov a s maximálnou 

efektivitou.  

 Projekty regionálneho rozvoja nasmerovali záujem teoretikov aj aktérov ob�ianskeho 

verejného života na základné kolektívy vo forme miestnych (lokálnych) spolo�enstiev. 

Miestne kultúrne systémy sú rovnako dynamický a premenlivý jav, ako celá kultúra. 

Naj�astejšie existujú vo vnútri národnej kultúry a komunikujú s okolitými miestnymi 

kultúrnymi systémami, s kontexom mainstreamových a dominantných kultúrnych vplyvov, 

s národnou kultúrou a inými kultúrnymi tradíciami a vplyvmi. Predstavujú relatívne 
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„spolo�ných vízií“ a cie�ov. Jordi Pascual i Ruiz zdôraz�uje, že nové vnímanie kultúry 

predpokladá zmenu prístupu miestnych samospráv. V uvedenom kontexte navrhol expertný 

tím Európskej komisie (Roberta Woodsová, Lynn Dobbsová, Christopher Gordon, Craig 

Moore a Glen Simpson) s úmyslom zmier�ova� polarizáciu spolo�nosti a prehlbujúce sa 

odcudzenie, že kultúrou nie je len vysoké umenie, ale všetko, �o je v sú�asnej spolo�nosti 

prostriedkom a nástrojom zdokonalenia a kultivácie (so špeciálnym dôrazom na vo�no�asové 

aktivity). Aktuálne medzinárodné dokumenty a odporú�ania ako sú Agenda 21 alebo 

Rezolúcia OSN „Kultúra a rozvoj“ (2010) prezentujú kultúru ako tzv. štvrtý pilier, o  ktorý sa, 

podobne ako o ekonomicko-hospodársku sféru, ideu sociálnej rovnosti a nevyhnutnos� 

environmentálnej rovnováhy, opierajú stratégie regionálneho rozvoja. Zmena nazerania súvisí 

s uvedomením si faktu, že riešenie „ve�kých“ problémov je nevyhnutné za�a� na miestnej 

úrovni (Slušná 2013, s. 50). 

 Kultúrny lokálpatriotizmus prerástol do globálneho  fenoménu a ako taký predstavuje 

pozitívny aspekt globaliza�ných procesov. Prejavuje sa záujmom ob�anov o participáciu na 

verejnom ob�ianskom živote,  záujmom o využívanie ob�ianskych práv a slobôd, ale najmä 

�oraz vidite�nejším verbalizovaním požiadaviek o neustále zlepšovanie životných podmienok. 

Vekovo mladšie generácie sa vracajú k tradi�ným remeslám, k lokálnym komoditám 

a potravinám a u�ia sa verbalizova� svoje požiadavky a potreby. Sú�asný �lovek potrebuje 

istoty, ktoré jeho každodennosti „dajú rozmer“ tak, aby mohol následne zaži� ontologicky 

nezastupite�né pocity bezpe�ia a vnútornej naplnenosti, dôležitých oporných princípov 

„dobrého života“, ktorý v konzumnom svete nahrádza schelerovské „miesto �loveka 

v kozme“.  Jednotlivec ako sociálna bytos� (aristotelovský zoon politicon) sa so sociálnym 

kolektívom identifikuje po�as socializácie a enkulturácie, pri�om žiadna sociálna identita dnes 

nie je  jediná, výlu�ná a definitívna. Identita je konštruovaná a produkovaná subjektmi tou 

mierou, akou oni sami rozumejú svojej situácii, udalostiam a !alším aktérom sociokultúrneho 

systému. Preto musí ma� opory, musí by� „zakotvená“ v konkrétnych kultúrnych 

fenoménoch. Nielen v každodennosti, v detailoch sociálnych interakcií, vo zvykoch, rutinách, 

v praktickom vedení a v kognitívnom kapitáli, ale, ako zdôraz�ujú aktuálne výskumy, aj v 

kontinuite významov, s ktorými sa vo vedomí subjektov spája a na pozadí ktorých ju 

jednotlivci a skupiny potvrdzujú a zvec�ujú tu a teraz, smerom do minulosti aj smerom do 

budúcnosti. V centre pozornosti sa ocitli otázky rôznych foriem kultúrnej a sociálnej pamäte, 

najmä, ako upozor�uje Adela Kvasni�ková, javy ako (znovu)používanie textov, obrazov a 

rituálov, pretože ich kultivácia a prenos sú dôležitými oporami jednoty, jedine�nosti a 

svojbytnosti (Kvasni�ková 2010, s. 159). 
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 Kultúrny lokálpatriotizmus prerástol do globálneho  fenoménu a ako taký predstavuje 

pozitívny aspekt globaliza�ných procesov. Prejavuje sa záujmom ob�anov o participáciu na 

verejnom ob�ianskom živote,  záujmom o využívanie ob�ianskych práv a slobôd, ale najmä 

�oraz vidite�nejším verbalizovaním požiadaviek o neustále zlepšovanie životných podmienok. 

Vekovo mladšie generácie sa vracajú k tradi�ným remeslám, k lokálnym komoditám 

a potravinám a u�ia sa verbalizova� svoje požiadavky a potreby. Sú�asný �lovek potrebuje 

istoty, ktoré jeho každodennosti „dajú rozmer“ tak, aby mohol následne zaži� ontologicky 

nezastupite�né pocity bezpe�ia a vnútornej naplnenosti, dôležitých oporných princípov 

„dobrého života“, ktorý v konzumnom svete nahrádza schelerovské „miesto �loveka 

v kozme“.  Jednotlivec ako sociálna bytos� (aristotelovský zoon politicon) sa so sociálnym 

kolektívom identifikuje po�as socializácie a enkulturácie, pri�om žiadna sociálna identita dnes 

nie je  jediná, výlu�ná a definitívna. Identita je konštruovaná a produkovaná subjektmi tou 

mierou, akou oni sami rozumejú svojej situácii, udalostiam a !alším aktérom sociokultúrneho 

systému. Preto musí ma� opory, musí by� „zakotvená“ v konkrétnych kultúrnych 

fenoménoch. Nielen v každodennosti, v detailoch sociálnych interakcií, vo zvykoch, rutinách, 

v praktickom vedení a v kognitívnom kapitáli, ale, ako zdôraz�ujú aktuálne výskumy, aj v 

kontinuite významov, s ktorými sa vo vedomí subjektov spája a na pozadí ktorých ju 

jednotlivci a skupiny potvrdzujú a zvec�ujú tu a teraz, smerom do minulosti aj smerom do 

budúcnosti. V centre pozornosti sa ocitli otázky rôznych foriem kultúrnej a sociálnej pamäte, 

najmä, ako upozor�uje Adela Kvasni�ková, javy ako (znovu)používanie textov, obrazov a 

rituálov, pretože ich kultivácia a prenos sú dôležitými oporami jednoty, jedine�nosti a 

svojbytnosti (Kvasni�ková 2010, s. 159). 
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Kultúra ako mäkký faktor �i „štvrtý pilier“ regionálneho rozvoja 

  

Sociálny a kultúrny potenciál spolo�enstva je neocenite�ným kapitálom a jedným 

z tzv. mäkkých faktorov regionálneho rozvoja. Môže by� rozvíjaný a kultivovaný, ale môže aj 

zaniknú�. Ovplyv�uje ho podnikate�ské prostredia a ústretovos� orgánov verejnej správy, ale 

aj úrove� využitie jedine�nosti a neopakovate�nosti miesta (génius loci), potenciálu jeho 

obyvate�ov a verejne prejavovaná spokojnos� obyvate�ov. Kultúra ponúka dostatok 

príležitostí a možností na generovanie zisku nielen vo forme sociálneho �i kultúrneho 

kapitálu, ale aj špecifickým prostredím na podnikanie v rámci tzv. kreatívnej ekonomiky. 

Ponuka kultúrnych aktivít a pestros� kultúrneho života výraznou mierou prispieva k celkovej 

atraktivite miestnej kultúry. Kultúra nebude štvrtým pilierom rozvoja miest a regiónov 

automaticky. Dosiahnutie uvedeného cie�a je výsledkom dlhodobého, systematického 

a cieleného úsilia a aktivity aktérov miestnej kultúry. Kultúrny a sociálny život zoh�ad�uje 

potreby a požiadavky miestneho spolo�enstva a zárove� rešpektuje aktuálne ciele národných 

a nadnárodných stratégií (Národný strategický referen�ný rámec, opera�né programy EÚ). 

Medzi ekonomicky najmenej za�ažujúce aktivity, ktorými môžu miestne samosprávy 

podporova� aktívnu participáciu ob�anov na verejnom a kultúrnom živote, patria využívanie 

dobrovo�níctva �i stratégií kultúrnej animácie. Môžu by� spojené s kreovaním priaznivej 

a podnetnej sociálnej klímy, s „ozdravovaním“ hodnotového rebrí�ka na konzum orientovanej 

spolo�nosti prezentovaním kultúrnych hodnôt a v�le�ovaním kultúrnych hodnôt do 

hodnotových preferencií obyvate�stva rôznymi neformálnymi eduka�nými aktivitami.  

 Kultúrny a sociálny život obohacuje vytváranie podmienok na udržanie a kreatívne 

rozvíjanie jedine�ných a výnimo�ných miestnych kultúrnych tradícií a miestneho kultúrneho 

dedi�stva ako aj  upev�ovanie vedomia potreby ich zachovania pre !alšie generácie.  Medzi 

odporú�ané stratégie patrí aj využívanie miestnych kultúrnych tradícií pri budovaní zdravého 

lokálpatriotizmu a kultúrnej identity neza�aženej šovinizmom a xenofóbiou. 

Nezanedbate�ným faktorom je aj vhodné zázemie: zlepšovanie kultúrnu infraštruktúry 

a zvyšovanie atraktivity a prí�ažlivosti lokality pre kultúrny turizmus. 

 K atraktivite miestneho prostredia pre obyvate�ov prispieva pestros� a 

diferencovanos� kultúrneho života, !alej rozsah a kvalita ponuky kultúrnych a 

vo�no�asových aktivít sídla, ako aj vytváranie príležitostí na kreativitu a aktivitu. Miroslav 

Krysto� konštatuje, že v prípade prípravy a projektovaní vo�no�asových aktivít patrí medzi 

najdôležitejšie parametre axiologizácia vo�ného �asu, jeho naplnenie nielen individuálne, ale 

aj spolo�ensky oce�ovaným obsahom (Krysto� 2012, s. 56). Dôležitým predpokladom 
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zvyšovania kvality kultúrneho života je vytvorenie sociálnych a kultúrnych návykov 

zú�ast�ova� sa na formálnych aj neformálnych ob�ianskych, kultúrnych a vzdelávacích 

aktivitách. Rovnako je dôležité iniciovaný záujem stále oživova� a upev�ova�. Pozitívne 

vnímanie regiónov a miest je dané nielen demografickými ukazovate�mi, ale aj 

manifestovanými a vidite�nými sociálnymi väzbami a každodenným sociálnym správaním. 

Ingo Mörth a Alfred Smudits vo svojich prácach upozornili, že o „životnom štýle“ je 

možné uvažova� nielen s oh�adom na jednotlivca, ale aj v kontexte miestnej a regionálnej 

kultúry (Slušná 2013, s. 103n). Rozlišujú tri základné typy zria!ovate�ských subjektov 

kultúrnych a osvetových zariadení:  

1. obce a mestá, v ktorých je silná a kontinuálne pretrvávajúca tradícia podporova� kultúrne 

a umelecké aktivity, medzi nimi aj alternatívne a inovatívne;  

2. obce a mestá, ktoré sa snažia umeleckými a kultúrnymi aktivitami inovova� a oživi� 

ponuku aktivít napríklad s cie�om podpori� iné formy priemyslu (najmä kultúrny turizmus); 

  3. obce a mestá, v ktorých kultúrne aktivity prebiehajú pod�a tradíciou overeného „kalendára 

podujatí“ s vyprofilovaným variantom každodennej kultúry.    

V mnohých obciach prejavuje lokálne zastupite�stvo ambíciu zvýši� prí�ažlivos� lokality �i 

už s oh�adom na rezidentov, alebo turistov (kultúrnych, zážitkových) budovaním 

reprezentatívnej kultúrnej infraštruktúry alebo snahou oživi� a  obohati� kultúrny a umelecký 

život o inovatívne a alternatívne formy kultúry a umenia.  

 Kultúrne aktivity umož�ujú vytrhnú� �udí zo strnulosti konzumu ponúknutím 

možností nie�o zaži�. Sú�asný �lovek preferuje aktívnu zážitkovú participáciu na dianí, ale jej 

konkrétne prejavy už �asto nie je schopný definova�. "alšou z horúcich tém dneška sú 

projekty revitalizácie komunity a transformácie pasívnych nezainteresovaných ob�anov na 

ob�anov aktívnych a participujúcich. Takáto zmena ale predpokladá radikálny obrat a zmenu 

správania sa: prevzatie zodpovednosti za komunitu medzi jej �lenmi. Za pozitívne východisko 

ale aj cie� našich snažení môžeme vníma� to, že verejná participácia na dianí a živote 

komunity je osvojite�nou kompetenciou.  

 

Záver 

  

 Cie�om pokra�ujúceho rozvoja nie je len finan�ná prosperita, ale najmä cite�né 

zlepšovanie kvality života: zdravá, bezpe�ná, tolerantná a kreatívna spolo�nos�. 

Metodické materiály Európskeho spolo�enstva upozor�ujú, že kultúrne aktivity presahujú do 

všetkých verejných sfér a možno ich úspešne využi� najmä pri rozvoji kultúrnych, 
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historických a spolo�enských hodnôt, oživovaní ob�ianskej angažovanosti (iniciovanie 

aktivity obyvate�ov, zvyšovanie ochoty podie�a� sa na verejnom a ob�ianskom živote 

lokality) a pri zabezpe�ovaní primeraného a plnohodnotného života všetkých skupín 

obyvate�stva (seniorov, hendikepovaných, menšín, rodín s de�mi).  

 Odporú�ania smerom do praxe zdôraz�ujú, že stratégie regionálneho rozvoja by vo 

sfére kultúry nemali prehliada� niektoré špecifické oblasti s osobitým zdôraznením 

nevyhnutnosti udržate�nosti priaznivej a podnetnej kultúrnej a sociálnej klímy. Jednou 

z priorít je vytváranie a podpora aktivít upev�ujúcich identifikáciu obyvate�ov s miestnym 

kultúrnym a sociálnym prostredím. Rovnako je dôležitá úloha ochra�ova� hmotné a nehmotné 

dedi�stvo spolo�enstva a venova� pozornos� jedine�ným prejavom miestnej kultúry, ako sú 

remeslá �i unikátne technológie a postupy. Nako�ko Európa je skuto�ným kultúrne 

pluralitným priestorom, aj na!alej je dôležité podporova� dialóg medzi kultúrne rozmanitými 

miestnymi spolo�enstvami v duchu princípov kultúrneho pluralizmu. V nadväznosti na snahu 

intenzívnejšie využi� pri zlepšovaní hospodárskych výsledkov možnosti kreatívnej 

ekonomiky, k odporú�aniam patrí využíva� potenciál kreatívnych odvetví v ich rozmanitom 

spektre: všíma� si a podporova� nielen komer�né a ziskové tovary, ale neprehliada� ani sféru 

tzv. vysokej kultúry, v ktorej sa generujú špecifické expresívne hodnoty a funk�nejšie 

využíva� potenciál kultúrnej turistiky.  

 

Príspevok vznikol po�as riešenia výskumnej úlohy komisie KEGA Zru�nosti pre sféru kultúry 
(projekt �. 115UK-4/2013). 
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Príspevok vznikol po�as riešenia výskumnej úlohy komisie KEGA Zru�nosti pre sféru kultúry 
(projekt �. 115UK-4/2013). 
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Cypriánov kód 

So�a Svoráková 

 

Abstract 

The paper focuses on the influence of national culture within a globalised cultural 

environment, in the light of positive transformation and denationalisation. The author 

provides three feature films as an example of possible cultural coexistence of national 

tradition in current local and cosmopolitan cultural forms. After the films were presented in 

the Slovak cinemas, a sort of puzzlement has arisen considering the issue how to classify the 

films within Slovak filmmaking. Slovak reviewers tried to avoid this issue as the films were 

co-produced, with international cast, and one of the films was even directed by Polish film 

directors. Historical subject, the life stories of film heroes, the settings and plots of those three 

films are indisputably linked to the national and cultural history of Slovakia.       

Keywords: history, culture, national, local, cosmopolitan, plurality, post-modern. 

 

 Za�lenením Slovenska po roku 1989 do spolo�ného geopolitického a kultúrneho celku 

s hospodársky vyspelými krajinami Európy došlo v sociálnom a kultúrnom živote krajiny 

k výraznej relativizácii našich predstáv o hodnotách a hodnotových orientáciách. Do roku 

1989 predstavovali naše hodnotové orientácie ur�itý štátom garantovaný a regionálne kultúrne 

uzavretý súbor životných foriem zahr�ujúcich ur�itý okruh sociálnych výtvorov a znalostí, 

intelektuálnych �inností a tradícií, ktoré sme chápali pod pojmom národná kultúra. Rok 1989 

nás preniesol do celkom iného sociálneho a kultúrneho prostredia, než v akom sme sa 

identifikovali predtým. Ocitli sme sa v utvorenom prostredí globalizovaného sveta, ktorý je 

plný nových významových neur�itostí. Ako sa v prostredí pluralitnej globalizujúcej kultúry 

zmenilo pôsobenie a funkcie národnej kultúry a jej pôvodných kultúrnych významov?  

  

Iná kultúra, iné významy 

  

V priebehu rokov 2008 – 2010 vznikli v slovenskej kinematografii tri filmové diela. 

Odprezentovanie filmov v slovenských kinách odhalilo istú rozpa�itos� pri otázke, akým 

spôsobom zaradi� tieto filmy do slovenskej filmovej tvorby. Domáca kritika sa tejto otázke 

vyhýbala, pretože filmy vznikli v koprodukciách, s medzinárodným hereckým obsadením 

a v jednom prípade boli tvorcami filmu dokonca po�ské režisérky. Výber historických 
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námetov, životné osudy filmových hrdinov aj miesta dejov však v prípade tejto trojice 

filmových diel sú nepopierate�ne spojené so Slovenskom a s jeho kultúrnou históriou.     

 Do tradi�nej predstavy o národných hodnotách pred rokom 1989 by sa jednozna�ne 

nevošiel prístup po�ských režisérok k postave národného hrdinu Juraja Jánošíka. Vo filme 

Jánošík – Pravdivá história (SR, �R, Po�sko, 2009, 140 min., réžia Agnieszka Hollandová a 

Kasia Adamiková; scenár: Eva Borušovi�ová), ktorého výroba, ako poznamenala istá 

recenzentka, trvala trikrát dlhšie, než jeho zbíjanie a dobro�inné aktivity, pretože bohatým 

bral a chudobným dával, sa autorky pod�a vlastných slov pokúsili „o�isti�“ Jánošíka od 

všetkých nieko�kostoro�ných nánosov, ktoré mu pripísala legenda. Najdôslednejšou o�istou 

v tomto smere prechádza postava hrdinského zbojníka na záver filmu – ke! ho autorky 

nechali vykliešti�1. Tým zbavili postavu legendárneho zbojníka nielen jeho zázra�nej sily, ale 

aj jeho mužskej podstaty. V kulmina�nom bode celého príbehu, v ktorom vrcholí odvaha 

národného hrdinu má Jánošík pod�a legendy odmietnu� ponuku zachráni� si život, za 

podmienky, že vystaví regiment z takých elitných vojakov, akým je on sám. Pod�a legendy 

hrdina vyhlási „ke! ste si ma upiekli, tak si ma ja zjedzte“ a hrdina sám sa zavesí za rebro na 

hák šibenice. Aj vo filme zavesia zmu�ené telo hrdinu na hák šibenice, ale pod�a pravdy, za 

ktorú sa filmtak zasadzuje, ako vrece. Mýtus o odvahe a hrdosti sociálne cítiaceho národného 

hrdinu bol z kultúrnej tradície vyblokovaný a zdevalvovaný na úrove� krutej popravy 

bezvýznamného asociála, ktorého stihol zaslúžený trest. 

 V druhom filme Bathory (Slovensko, �R, Ma!arsko, Anglicko, 2008, 138 min., réžia 

Juraj Jakubisko,) ide o filmové spracovanie historického námetu z prelomu 16. a 17. storo�ia. 

Ústrednou postavou je príbeh uhorskej grófky Alžbety Báthoryovej, známej z �udového 

prostredia aj ako �achtická pani. Príbeh psychopatickej masovej vrahyne patril 

k najrozprávanejším príbehom všetkých predtelevíznych generácií Slovákov. Nie je to 

pravdaže náhoda, rozprávky a povesti, v ktorých je silne zastúpený hororový prvok, existovali 

v našej �udovej kultúre ove�a skôr, ako nám televízne stanice ponúkli americký horor typu 

Texaský rez motorovou pílou. Sta�í sa pozrie� na staršie vydania Slovenských rozprávok z 50. 

rokov. Diev�ina ide za žobrákom, ktorý ju láka zlatým jab��kom a vstúpi u neho do služby. 

Upratuje a vymetá 12 komnát v jeho dome a ke! jedného d�a neodolá svojej zvedavosti a 

nazrie do tej trinástej, nájde tam sudy s �love�ími kos�ami, hlavami a so živou vodou.  

 Jakubiskov film bol inšpirovaný príbehom sadistickej grófky, ktorej je, pod�a 

obžaloby pripisovaných približne 650 obetí, ale od za�iatku je zrejmé, že autor sa s tradi�ným 
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a z�udoveným obrazom najslávnejšej psychopatickej vrahyne všetkých �ias nielenže 

nestotož�uje, ale ponúka iný virtuálny variant príbehu, ktorým spochyb�uje starý 400 rokov 

trvajúci mýtus.           

 Podkladom režijného zámeru skúseného filmára boli niektoré bádania historikov, ktorí 

nepotvrdili dostatok dôkazov pre zatknutie, obvinenie a odsúdenie krásnej grófky. Jedinými 

dôkazmi v tomto prípade boli výpovede údajných asi 300 svedkov, ktoré sa spomínajú 

v archívnych dokumentoch v Budapešti. Prvé písomné zmienky o prípade sa objavili štyridsa� 

rokov po jej smrti a naviac ich autorom bol jezuitský mních, pri�om grófka Bátoryová bola 

protestantka (Terem 2007, online). Telá, ktoré sa našli v okolí �achtického zámku a dávali sa 

do súvislosti s �achtickou pa�ou neposkytovali priame dôkazy mu�enia, o ktorých sa 

hovorilo vo svedeckých výpovediach. Z poh�adu sú�asného práva by dnes takéto obvinenie 

zrejme nijaký súd neuznal (Terem 2007, online). Nový prekvapujúci objav prípadnej neviny 

Alžbety Bátoryovej poskytol režisérovi predstavu ve�mi originálnej filmovej alternatívy tejto 

historickej postavy ako obete politických intríg, chamtivosti aj urazenej mužskej pýchy. Tejto 

alternatíve zodpovedajú historické okolnosti a historický rámec deja odohrávajúceho sa v 

Uhorsku po�as tureckého obliehania Budína a zárove� v predve�er protihabsburských 

povstaní sedmohradských kniežat, ku ktorým patril aj rod Bátoryovcov. V budúcej opozícii 

proti odbojným kniežatám Gáborovi Bátorymu aj Gabrielovi Betlenovi stojí uhorský palatín 

Juraj Turzo. V osobe J. Turzu nadobúda Jakubiskova prvoplánová konštrukcia sujetu 

najvýraznejšiu �rtu signifikácie príbehu ako možnej reality. Vz�ah Alžbety Bátoryovej 

a Juraja Turzu má genderovú podstatu – ide o spor emancipovanej ženy a mužského okolia, 

ktorý gróf Turzo reprezentuje. Turzo je v ich vz�ahu vystavený ponižujúcemu odmietaniu, 

ktoré urazí jeho mužskú hrdos� a jeho vz�ah ku grófke zmení na nenávis� a nepriate�stvo, 

ktoré sa jej stane osudným. Juraj Turzo je ten, ktorý odhalí zlo�iny A. Báthoryovej a je aj 

hlavným žalobcom na súde. 

 Aj tretí film Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010, SR, Po�sko, scenár a réžia: 

Mariana �engel-Sol�anská ) je historickým príbehom. Scenár vychádza z historicky doloženej 

postavy kamaldulského mnícha Cypriána, ktorý žil v 18. storo�í v �ervenom Kláštore 

v Lechnici2. O samotnom mníchovi sa zachovalo pomerne málo historických správ – objavil 

sa pred bránami kláštora ako na smr� zbitý mladý muž, ktorého mnísi vylie�ili. Tento muž, 

vlastným menom Franz Ignatz Jäschke potom zostal ži� v kláštore a prijal meno Cyprián. Tu 

sa postupne stal botanikom, lie�ite�om, alchymistom a lekárnikom a pod�a legendy prvým 
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a Juraja Turzu má genderovú podstatu – ide o spor emancipovanej ženy a mužského okolia, 

ktorý gróf Turzo reprezentuje. Turzo je v ich vz�ahu vystavený ponižujúcemu odmietaniu, 

ktoré urazí jeho mužskú hrdos� a jeho vz�ah ku grófke zmení na nenávis� a nepriate�stvo, 

ktoré sa jej stane osudným. Juraj Turzo je ten, ktorý odhalí zlo�iny A. Báthoryovej a je aj 

hlavným žalobcom na súde. 

 Aj tretí film Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010, SR, Po�sko, scenár a réžia: 

Mariana �engel-Sol�anská ) je historickým príbehom. Scenár vychádza z historicky doloženej 

postavy kamaldulského mnícha Cypriána, ktorý žil v 18. storo�í v �ervenom Kláštore 

v Lechnici2. O samotnom mníchovi sa zachovalo pomerne málo historických správ – objavil 

sa pred bránami kláštora ako na smr� zbitý mladý muž, ktorého mnísi vylie�ili. Tento muž, 

vlastným menom Franz Ignatz Jäschke potom zostal ži� v kláštore a prijal meno Cyprián. Tu 

sa postupne stal botanikom, lie�ite�om, alchymistom a lekárnikom a pod�a legendy prvým 

                                                 
2Lokalita je dnes sú�as�ou Národného parku Pieniny. 
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�lovekom na našom území, ktorý sa pokúsil naplni� svoju túžbu po lietaní ako kedysi 

renesan�ný Leonardo da Vinci. Vo filme sa dokonca aj objavujú da Vinciho kresby 

lietajúceho stroja podobného rogalu, ktorý Cypriánovi venuje náhodný pocestný. Cyprián 

podobný stroj údajne zostrojil a pod�a legendy na �om odletel. Filmový Cyprián v závere 

filmu sa naozaj vzniesol z kopca s pomocou plachty. Ešte predtým svoj lietajúci stroj, 

v ktorom jeho okolie videlo „nástroj diabla“ spálil. 

  

Kultúra tovaru alebo kultúra identity? 

  

Najvyššou oce�ovanou hodnotou v globalizujúcom medzinárodnom priestore 

univerzálnej kultúry je ur�ite pluralita. Inak povedané, jeho sloboda akceptova� akéko�vek 

významy ako kultúrne a zárove� by� akceptovaný. Je to však dar danajský, pretože 

v univerzálnej kultúre platia neúprosné pravidlá, ktoré ur�ujú globalizujúce ekonomické, 

politické a kultúrne mechanizmy. Ich pôsobenie je, na rozdiel od lokálnych mocensky 

riadených a kontrolovaných kultúrnych štruktúr, samovo�né a neovládate�né. Ak sme sa stali 

sú�as�ou globálne fungujúcich štruktúr, znamená to tiež, že naše kultúrne vedomie za�alo by� 

konfrontované s paradoxom, na ktorý upozor�uje aj anglický kulturológ T. Eagleton. Tento 

autor hovorí, že z globálneho h�adiska ide o konflikt medzi kultúrou tovarov a kultúrou 

identity (2001, s. 84). V kultúrnej praxi to znamená, že špecifické formy reprezentácie 

lokálnej kultúry môžu participova� na tvorbe spolo�ných kultúrnych významov v 

univerzálnom celku, �o sa v skuto�nosti aj deje, ale strojcom univerzálnej kultúry je 

kapitálový trh. Tvorba kultúry sa teda aj na svojom vlastnom poli riadi zákonmi obchodu, 

ktorý funguje ako každý iný, ako výmenný obchod kultúrnych tovarov. Kozmopolitná kultúra 

si privlast�uje vždy len to najlepšie z lokálnych kultúr – to, �o je v nich špecifické 

a jedine�né. Cenou, ktorú musí za svoju ú�as� na obchode kultúrnych tovarov lokálna kultúra 

zaplati� je strata pôvodnej celistvosti, rozpad a deštrukcia pôvodných identifika�ných znakov 

a významov, prostredníctvom ktorých chápe samu seba uprostred množstva jednotlivostí. 

Máme tak pred sebou !alší paradox globálneho pôvodu – že  pluralizmus kozmopolitnej 

kultúry, ktorá v podstate sama osebe neexistuje, pretože žije z privlast�ovania kultúrnych 

foriem iných lokálnych kultúr, ich v podstate rozkladá. Sú to najmä krajiny tretieho sveta a 

malé spolo�enstvá a komunity, ktorých sociálna a kultúrna identita je najviac ohrozená 

chudobou a z nej vyplývajúcou nízkou úrov�ou rezistencie proti globálnej kolonizácii. Na 

druhej strane, by� privlastnený v zmysle postmoderného chápania kozmopolitnej kultúry je 

výzvou, ktorú rád prijíma každý príslušník západnej civilizácie. Tento jav platí dvojnásobne 
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vo sfére umenia. Dobrým príkladom je svetový bestseler Dana Browna Da Vinciho kód, ktorý 

autorovi priniesol svetovú slávu bez toho, aby mu odkrojil z jeho kultúrnej identity. Ak sa stal 

kolumbijský spisovate� Gabriel García Márquez nosite�om Nobelovej ceny, neznamená to 

predsa, že ho svetová kultúra pripravila o jeho národnú identitu.  

 Teoretici kultúry a najmä sociológovia sa na fenomén národnej kultúry nepozerajú 

v najlepšom svetle. Jeho pôvod sa totiž všeobecne odvodzuje z nemeckej romantickej tradície, 

spojenej s ideálom zjednoteného národa, na ktorý nadviazali všetky stredoeurópske 

národnoobrodzovacie procesy a hnutia vedené národne orientovanými spisovate�mi 

a intelektuálmi. Ani postmoderné chápanie synonymických foriem, ako národ, národný, 

národnostný, ich nevymanilo od jeho analógií a stotož�ovaním s nacionalizmom. Sami 

teoretici postmoderny a sociológovia používajú radšej opozitá globálny – lokálny – glokálny. 

Pojmu národná kultúra, ako je zrejmé z ich textov, sa vyhýbajú ako �ert svätenej vode 

a používajú ho iba v nevyhnutnom prípade. Za to však ešte stále nenájdeme štát, ktorý by 

vznikol inak, ako na národnom princípe.  

 Fenomén národnej kultúry je prítomný v dejinných (tradi�ných) a zárove� aj v 

sú�asných kozmopolitne orientovaných formách reprezentácie slovenskej kultúry. Po 

dvadsiatich rokoch, ktoré uplynuli medzi rokom 1989 a posledným filmom z našej uvádzanej 

trojice, je zrejmé, že odstredivos� globálneho trhu kultúrnych tovarov zna�ne rozptýlila 

tradi�nú národnú pozíciu kultúrnej identity Slovákov pochádzajúcu z �ias ich národného 

oslobodzovania. To pravdaže neznamená, že do nej majú dodato�ne strka� svoje komerciou 

zababrané prsty samozvaní kultúrni identifikátori a naviac spôsobom, akým to urobili po�ské 

režisérky – A. Hollandová a K. Adamiková vo svojom projekte o Jánošíkovi. Každá kultúra 

má svojich národných hrdinov – Nemci majú svojho Tilla Eulenspiegla, Švaj�iari Wiliama 

Tella, Angli�ania Robina Hooda, Rusi I�ju Muromca at!. Sú živými symbolmi historickej a 

kultúrnej životaschopnosti národa. Z mýtov a legiend vzišiel národný etos – morálne systémy 

a ako také sú tieto symboly sú�as�ou národnej a zárove� kozmopolitnej spolo�enskej 

hodnotovej hierarchie (Campbell 1998, s. 20). Sú sú�as�ou národného aj medzinárodného 

kolektívneho historického vedomia. Postava Jánošíka bola v �ase národného prebúdzania 

Slovákov symbolom národnej hrdosti a odhodlania, stala sa ústredným námetom 

najvýznamnejších diel klasikov slovenského výtvarného umenia, hudby a literatúry.  

 Význam mýtu alebo legendy je v tom, že odkazuje na významy, ktoré ležia mimo 

neho a ktoré si uvedomujeme len v ich spojení s  formami existencie. Diskutabilný pokus 

po�ských autoriek o demytologizáciu Jura Jánošíka zasadili osudové rany všetkým morálnym 

významom národného mýtu, ktoré majú v dejinách slovenskej národnej kultúry k�ú�ový 
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vo sfére umenia. Dobrým príkladom je svetový bestseler Dana Browna Da Vinciho kód, ktorý 

autorovi priniesol svetovú slávu bez toho, aby mu odkrojil z jeho kultúrnej identity. Ak sa stal 

kolumbijský spisovate� Gabriel García Márquez nosite�om Nobelovej ceny, neznamená to 

predsa, že ho svetová kultúra pripravila o jeho národnú identitu.  

 Teoretici kultúry a najmä sociológovia sa na fenomén národnej kultúry nepozerajú 

v najlepšom svetle. Jeho pôvod sa totiž všeobecne odvodzuje z nemeckej romantickej tradície, 

spojenej s ideálom zjednoteného národa, na ktorý nadviazali všetky stredoeurópske 

národnoobrodzovacie procesy a hnutia vedené národne orientovanými spisovate�mi 

a intelektuálmi. Ani postmoderné chápanie synonymických foriem, ako národ, národný, 

národnostný, ich nevymanilo od jeho analógií a stotož�ovaním s nacionalizmom. Sami 

teoretici postmoderny a sociológovia používajú radšej opozitá globálny – lokálny – glokálny. 

Pojmu národná kultúra, ako je zrejmé z ich textov, sa vyhýbajú ako �ert svätenej vode 

a používajú ho iba v nevyhnutnom prípade. Za to však ešte stále nenájdeme štát, ktorý by 

vznikol inak, ako na národnom princípe.  

 Fenomén národnej kultúry je prítomný v dejinných (tradi�ných) a zárove� aj v 

sú�asných kozmopolitne orientovaných formách reprezentácie slovenskej kultúry. Po 

dvadsiatich rokoch, ktoré uplynuli medzi rokom 1989 a posledným filmom z našej uvádzanej 

trojice, je zrejmé, že odstredivos� globálneho trhu kultúrnych tovarov zna�ne rozptýlila 

tradi�nú národnú pozíciu kultúrnej identity Slovákov pochádzajúcu z �ias ich národného 

oslobodzovania. To pravdaže neznamená, že do nej majú dodato�ne strka� svoje komerciou 

zababrané prsty samozvaní kultúrni identifikátori a naviac spôsobom, akým to urobili po�ské 

režisérky – A. Hollandová a K. Adamiková vo svojom projekte o Jánošíkovi. Každá kultúra 

má svojich národných hrdinov – Nemci majú svojho Tilla Eulenspiegla, Švaj�iari Wiliama 

Tella, Angli�ania Robina Hooda, Rusi I�ju Muromca at!. Sú živými symbolmi historickej a 

kultúrnej životaschopnosti národa. Z mýtov a legiend vzišiel národný etos – morálne systémy 

a ako také sú tieto symboly sú�as�ou národnej a zárove� kozmopolitnej spolo�enskej 

hodnotovej hierarchie (Campbell 1998, s. 20). Sú sú�as�ou národného aj medzinárodného 

kolektívneho historického vedomia. Postava Jánošíka bola v �ase národného prebúdzania 

Slovákov symbolom národnej hrdosti a odhodlania, stala sa ústredným námetom 

najvýznamnejších diel klasikov slovenského výtvarného umenia, hudby a literatúry.  
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význam. Tradi�ný národný idol Slovákov sa vo filme stal zbojníkom akoby náhodou, kvôli 

žene a teda ani nie z presved�enia bráni� chudobu proti násiliu vrchnosti. Jeho rozhodnutia 

nie sú rozhodnutiami chlapa, ale náladového, chlap�ensky pôsobiaceho zbojníka, ktorý zo 

všetkého najviac krásne sníva. Je totiž neustále obklopený ženami a erotikou. Podobenstvo 

o falošnosti s tvárou dobrotivej stareny, ktorá pod Jánošíkove krpce vysype mericu hrachu 

z filmu zmizlo. Namiesto toho sa vo filme neustále objavuje Jánošíkova stará matka, ktorá mu 

radí a ktorá, zdá sa, má viac rozumu, než on sám.  

 V protiklade tomuto národno-historickému debaklu potom stoja filmy –  Bathory 

a Legenda o lietajúcom Cypriánov. Autori boli inšpirovaní námetmi z domácej histórie, ale 

ich videnie kultúrnych významov je postmoderné. Autor filmu Bathory vyma�uje historickú 

postavu grófky Bátoryovej zo štruktúry tradi�ných kultúrnych významov, do ktorej ju 

umiestnila história a relativizuje jednozna�nos� pravdy o jej zlo�inoch a vine. Na prvý poh�ad 

by sa dokonca zdalo, že autor v prípade spochybnenia Bátoryovej zlo�inov nezostal 

nestranný. Jeden z nástrojov režisérovej konšpirácie je rozpráva� – mních Peter, vyslaný 

biskupom Forgá�om do �achtíc, aby prešetril pravdivos� podozrení o grófkiných zlo�inoch. 

V jeho rozprávaní na za�iatku filmu režisér stavia diváka pred znepokojujúcu ústrednú dilemu 

filmu – bola Alžbeta Bátoryová vrahy�ou alebo obe�ou? Zistenia konšpirujúceho mnícha nie 

sú forenznými dôkazmi, aké by dnes požadovala spravodlivos�: Mních Peter  aj so svojim 

spolo�níkom mladým novicom Cyrilom pozorujú grófku, ako leží v kadi s �ervenou 

tekutinou, ale neskôr sa ukáže, že to v skuto�nosti nie je krv, ale bylinná zmes s vodou 

a s �ervenými lupe�mi kvetov. Ani obrazy násilia vo filme nezodpovedajú obrazu 

sadistického mu�enia – sú skôr výrazom grófkinej náladovosti, vyžadujúcej od služobníctva 

absolútnu oddanos� a poslušnos�. Ani dve �i tri obete mladých diev�at, ktoré nachádzajú 

pohodené v okolí nie sú jednozna�ne identifikované ako obete grófkinho sadizmu, nedá sa 

celkom vylú�i�, že mohli by� obe�ami mužského osadenstva zámku, ktoré neoplývalo 

rytierskymi zvyklos�ami. Nezaujatý mních nielenže po�as celého filmu nenájde usved�ujúce 

dôkazy o grófkinej vine, ale nie je o nej dokonca presved�ený ani v jeho závere, ke! sa lú�i 

s grófkou ako jej oddaný boží služobník.  

 Autor vo svojej postmodernej fikcii nepresvied�a diváka predkladaním nových 

historických dôkazov, spochyb�ujúcich pôvodné významy, ale doslova sa vyžíva v 

možnostiach a postupoch filmového žánru, ktorý mu umožnil nakonfigurova� novú virtuálnu 

predstavu �achtickej panej ako potenciálnej obete politických intríg Juraja Turzu. V podstate 

nie je na strane krásnej emancipovanej grófky, ale na strane svojej novovykonštruovanej 

dilemy, ktorú dômyselne dejovo-dialogicky a obrazovo-výtvarne podporuje a živí. Presne 
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predstavu �achtickej panej ako potenciálnej obete politických intríg Juraja Turzu. V podstate 

nie je na strane krásnej emancipovanej grófky, ale na strane svojej novovykonštruovanej 

dilemy, ktorú dômyselne dejovo-dialogicky a obrazovo-výtvarne podporuje a živí. Presne 
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v tejto podobe sa dostáva aj k divákovi –  ako konštrukcia virtuálnej reality s kontroverznými 

pravdami a neur�itos�ou kultúrnych významov podobnou neur�itosti našej zmätenej 

postmodernej doby. 

 Legenda o lietajúcom Cypriánovi je síce dielom inšpirovaným historickou postavou, 

ale je pokusom o nad�asové videnie kultúrnych významov. Pôsobenie kamaldulského mnícha 

Cypriána sa zakladá na historických prame�och a faktoch, ktoré sú v pozadí 

postmodernistickej rekonštrukcie morálnych kategórií dobra a zla, hriechu a pokánia 

�i vykúpenia. Filmový scenár sa vracia k ich pôvodným významom, vytváraným 

a kultivovaným v spojení �udovej tradície s náboženstvom. Vo filme Legenda o lietajúcom 

Cypriánovi ožíva jedno zo základných etických podobenstiev sociálnej humanity – príbeh o 

�udskom súcite, ktorý si �lovek uvedomuje cez utrpenie vlastného tela alebo utrpenia iných. 

Divák je konfrontovaný s typickým obrazom stredovekého násilia, ke! potrestanú jedného 

z aktérov od�atím ruky. Nie v slovách, ani v modlitbách je pôvod Cypriánovho pokánia 

a vykúpenia z hriechov, ktorých sa predtým dopustil. Preto sa jeho prerod a premena 

odohrávajú viac-menej bez slov – z filmu je prakticky vylú�ený dialóg.  

 Ako znepokojujúco kontroverzný oproti Legende o Cypriánovi vystupuje potom 

z Jakubiskovej relativizácie významov vz�ah kultúry a náboženstva. Jakubiskov film, rovnako 

ako celá moderná kultúra, relativizuje autoritu náboženstva v historickom aj globalizujúcom 

svete sú�asne. Vo filme prevláda �ierna mágia nad kres�anským rituálom; grófka Bátoryová 

je viac oddaná tajomnej vedme Darvulii ako náboženským pravdám.  erotická scéna grófky 

s maliarom Caravaggiom v katedrálnom kostole, novic Cyril sa pri poh�ade na ženské poprsie 

zosvetš�uje až sa rozhodne celkom opusti� rád a oženi� sa.  

 Výrazom slobody postmoderného videnia kultúrnych významov v oboch filmových 

dielach sú odkazy na univerzálnu dobovú kultúru. Vo filme Bathory je jednou 

z dominantných paralel sujetu fiktívny �úbostný vz�ah grófky s maliarom Caravaggiom, 

v interiérových rekvizitách spoznáva divák odkazy aj na iných slávnych majstrov 

Caravaggiovej doby. Postmoderný obraz filmového diania dop��ajú aj drobné, ved�ajšie 

odkazové paralely európskeho technického pokroku – konšpirujúci mnísi sa pohybujú na 

kolieskových kor�uliach alebo na primitívne skonštruovaných snowbordoch s na�ahovacím 

mechanizmom, ktorý ich vezie do kopca. Mních Peter sa pri svojom úniku zo zámku vznesie 

na padáku pripomínajúcom štvorhranný dáždnik a najvä�ší úžas budí dvojica s primitívnym 

zariadením so šošovkami, pripomínajúcom cameru obscura, ktorou sa chystajú grófku vo vani 

s �ervenou tekutinou fotografova�. Ani popisy technicko-inžinierskych nákresov objavujúce 
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sa v druhom filme, odkazujúce na vynálezy génia vrcholnej renesancie Leonarda da Vinciho 

nie sú v postmodernej poetike významov ni�ím neobvyklým.  

 

Záver 

  

Slovenská národná kultúra prechádza svojim historickým vývinom globálnej kultúrnej 

transformácie. Jej pôvodná historická úloha a poslanie sa skon�ili, ale jej historické korene 

a tradícia sú neustále kódované aj v tvorbe nových a sú�asných kultúrnych významov, 

v zmysle jej pozitívnych implikátov. Z aspektu našej konferencie treba doda�, že práve ich 

kreatívne estetické a etické odkódovanie dokáže plni� nároky sebaprojekcie a orientácie 

�loveka uprostred postmoderného chaosu.   
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sa v druhom filme, odkazujúce na vynálezy génia vrcholnej renesancie Leonarda da Vinciho 

nie sú v postmodernej poetike významov ni�ím neobvyklým.  

 

Záver 

  

Slovenská národná kultúra prechádza svojim historickým vývinom globálnej kultúrnej 

transformácie. Jej pôvodná historická úloha a poslanie sa skon�ili, ale jej historické korene 

a tradícia sú neustále kódované aj v tvorbe nových a sú�asných kultúrnych významov, 

v zmysle jej pozitívnych implikátov. Z aspektu našej konferencie treba doda�, že práve ich 

kreatívne estetické a etické odkódovanie dokáže plni� nároky sebaprojekcie a orientácie 

�loveka uprostred postmoderného chaosu.   

 

Zoznam bibliografických odkazov 

BENEDIKTOVÁ, J. Recenze: Jánošík na ženský spsob. Online. [10. 09. 2009], 
[cit.11.10.2014]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/66376-recenze-
janosik-na-zensky-zpusob/. 

BERNÁT, D. Recenzia: Lietajúci Cyprián sa nestal povznášajúcim. Online. [28.07.2010], 
[cit. ] Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/33103-recenzia-lietajuci-
cyprian-sa-nestal-povznasajucim/. 

CAMPBELL, J. Mýty. Legendy dávnych v�k v našem denním živote. Praha: Pragma, ISBN 
80-7205-491-0. 

EAGLETON, T.: Idea kultury. Brno: Host – �eské vydavatelství. 2001, ISBN 80-7294-026-0. 

OTRUBA, A. Alžbeta Báthory – psychopatický masový vrah v rúchu piatej ženy. Online. 
2/2008. [cit.11.10.2014]. Dostupné na:  http://www.impulzrevue.sk/article.php?31.  

TEREM, J. �achtická pani – Krvavá grófka. Online. [09.02.2007], [cit.11.10.2014]. 
Dostupné na: http://www.dobrodruh.sk/historia/cachticka-pani_krvavagrofka. 
 

 

 

 

 

 

PhDr. So�a Svoráková, PhD. 
Katedra európskych kultúrnych štúdií 
Filozofická fakulta UMB 
Email: sona.svorakova@umb.sk

 270

sa v druhom filme, odkazujúce na vynálezy génia vrcholnej renesancie Leonarda da Vinciho 

nie sú v postmodernej poetike významov ni�ím neobvyklým.  

 

Záver 

  

Slovenská národná kultúra prechádza svojim historickým vývinom globálnej kultúrnej 

transformácie. Jej pôvodná historická úloha a poslanie sa skon�ili, ale jej historické korene 

a tradícia sú neustále kódované aj v tvorbe nových a sú�asných kultúrnych významov, 

v zmysle jej pozitívnych implikátov. Z aspektu našej konferencie treba doda�, že práve ich 

kreatívne estetické a etické odkódovanie dokáže plni� nároky sebaprojekcie a orientácie 

�loveka uprostred postmoderného chaosu.   

 

Zoznam bibliografických odkazov 

BENEDIKTOVÁ, J. Recenze: Jánošík na ženský spsob. Online. [10. 09. 2009], 
[cit.11.10.2014]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/66376-recenze-
janosik-na-zensky-zpusob/. 

BERNÁT, D. Recenzia: Lietajúci Cyprián sa nestal povznášajúcim. Online. [28.07.2010], 
[cit. ] Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/33103-recenzia-lietajuci-
cyprian-sa-nestal-povznasajucim/. 

CAMPBELL, J. Mýty. Legendy dávnych v�k v našem denním živote. Praha: Pragma, ISBN 
80-7205-491-0. 

EAGLETON, T.: Idea kultury. Brno: Host – �eské vydavatelství. 2001, ISBN 80-7294-026-0. 

OTRUBA, A. Alžbeta Báthory – psychopatický masový vrah v rúchu piatej ženy. Online. 
2/2008. [cit.11.10.2014]. Dostupné na:  http://www.impulzrevue.sk/article.php?31.  

TEREM, J. �achtická pani – Krvavá grófka. Online. [09.02.2007], [cit.11.10.2014]. 
Dostupné na: http://www.dobrodruh.sk/historia/cachticka-pani_krvavagrofka. 
 

 

 

 

 

 

PhDr. So�a Svoráková, PhD. 
Katedra európskych kultúrnych štúdií 
Filozofická fakulta UMB 
Email: sona.svorakova@umb.sk



 271

Aspekty spotrebite�ského etnocentrizmu v procese tvorby marketingovej 

stratégie 

Janka Táborecká-Petrovi�ová, Jaroslav �a�o, Daniela Zajková 

 

Abstrakt 

Cie�om príspevku je prezentova� výsledky výskumu, zaoberajúceho sa spôsobmi, akými 

podniky zoh�ad�ujú spotrebite�ský etnocentrizmus pri tvorbe marketingových stratégií. 

Výsledky výskumu ukázali, že podniky Zna�ky kvality SK premietajú aspekty 

spotrebite�ského etnocentrizmu do tvorby poslania, v procese segmentácie a v oblasti 

produktovej, komunika�nej �i zna�kovej stratégie. To znamená, že podniky vo  svojich 

názvoch, zna�kách, v obrazovom �i grafickom vyhotovení, na svojich internetových stránkach 

alebo na obaloch svojich produktov a zna�iek používajú národné symboly a farby, odkazujú 

na tradíciu, vyobrazujú prírodné motívy, �i zdôraz�ujú orientáciu na domáceho zákazníka 

Táto problematika je vysoko aktuálna práve v ére globalizácie, ktorá zintenzív�uje 

konkurenciu na domácom trhu a prináša slovenským spotrebite�om na jednej strane 

príležitosti širokého výberu, no na druhej strane hrozby súvisiace s bezpe�nos�ou produkcie. 

Zdôraz�ovanie potreby podpory kúpy domácej produkcie má aj širšie makroekonomické 

dopady, premieta sa do tvorby pracovných miest, �o má za následok pozitívny nárast spotreby 

domácností a rovnako aj pozitívny efekt na rozvoj regiónu ako takého.  

K�ú�ové slová: spotrebite�, etnocentrizmus, marketingová stratégia, efekt krajiny pôvodu, 

domáce potraviny, globalizácia. 

 

Úvod 

 

Nakupovanie a spotreba patria k dôležitým oblastiam �udského správania ako takého. 

Procesy s tým spojené sú ve�mi komplexné a vplýva na ne množstvo faktorov. Kotler, 

Armstrong (2006) definuje spotrebite�ské správanie ako „ur�ité �udské stanovisko spojené 

priamo s nadobúdaním a používaním statkov a služieb ekonomického charakteru, sú�asne aj 

proces rozhodovania, ktorý toto stanovisko a z neho vyplývajúce �iny riadi. Na jednej strane 

je to nadobúdanie a používanie statkov a služieb reprezentujúce konkrétne priamo 

pozorovate�né �iny, spojené s nákupnými zvyklos�ami, vernos�ou zna�ke, miestom predaja a 

pod., na druhej strane ide o proces rozhodovania, ktorý tieto �iny riadi, tvorí ho množstvo 
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faktorov komplexného charakteru, ktoré vyplývajú z rôznych ekonomických, 

psychologických, fyziologických a sociálnych aspektov vlastných každému jednotlivcovi.“  

 V rámci týchto faktorov sme sa zamerali na tzv. spotrebite�ský etnocentrizmus, ktorý 

ako pojem použil po prvýkrát Sumner v roku 1906, ktorý rozde�oval �udí do dvoch skupín 

a to: (a) ingroups, �o je skupina, s ktorou sa jedinec stotož�uje a identifikuje a (b) outgroups, 

�o je skupina, ktorá je považovaná za protiklad prvej“ (Shimp, Sharma 1987). Ich koncepcia 

spotrebite�ského etnocentrizmu je prevzatá zo všeobecného sociologického pojmu 

etnocentrizmu, ktorý títo autori modifikovali na spotrebite�ský tak, aby vyhovoval oblasti 

marketingu na zis�ovanie spotrebite�skej motivácie. Definovali ho ako „presved�enie 

amerických spotrebite�ov o držbe, vhodnosti, skuto�nej morálnosti a nákupe produktov 

vyrábaných v zahrani�í“.  

 Etnocentrizmus má výrazné dôsledky pre formovanie spotrebite�ských postojov vo�i 

zahrani�ným produktom alebo zna�kám, ich nákupného správania a vo�by medzi domácimi a 

zahrani�nými produktami (Reardon a kol. 2005). Autori Kanuk, Schiffmann (2004) definujú 

spotrebite�ský etnocentrizmus jednoducho ako sklon odmieta� alebo prijíma� produkty 

vyrobené v zahrani�í. Pod�a Steenkampa a kol. (2003) sú etnocentrickí spotrebitelia hrdí na 

zna�ky, symboly a kultúru ich krajiny. Sú menej otvorení zahrani�ným kultúram a sú menej 

kozmopolitní. Podobne aj Kinra (2006) považuje spotrebite�ský etnocentrizmus za 

psychologický pojem predstavujúci spotrebite�ské vnímanie produktov, ktoré sú vyrobené v 

ich vlastnej krajine, ako objekty hrdosti a identity oproti iným krajinám. 

 Etnocentrickí spotrebitelia sú presved�ení, že nákup dovážaných tovarov je nesprávny, 

pretože by mohol ublíži� domácej ekonomike, spôsoboval by stratu pracovných miest a v 

kone�nom dôsledku by bol takýto nákup nevlastenecký, �o znamená, že dovážané produkty 

sú vysoko etnocentrickými spotrebite�mi považované za nežiaduce. Pod�a Walla a kol. (1986) 

majú dokonca takíto spotrebitelia tendenciu nakupova� miestne, domáce produkty oproti 

zahrani�ným aj v prípade nižšej kvality. Naopak neetnocentrickí, resp. nízko etnocentrickí 

jedinci hodnotia zahrani�né produkty pod�a ich vlastností a kvalít bez oh�adu na ich krajinu 

pôvodu a môžu ich považova� za lepšie, než domáce (Supphellen a Gronhaug 2003). Miesto 

spotrebite�ského etnocentrizmu v teórii marketingu je pod�a Mooja (2010) v rámci kultúrnych 

faktorov (obrázok 1), zárove� je však možné ho považova� za psychologický faktor 

z h�adiska postoja a vnímania. 

So spotrebite�ským etnocentrizmom priamo úzko súvisí aj oblas� pôvodu produktu. 

Kahle (2000) uvádza, že ak sa skúma spotrebite�ský etnocentrizmus, sú�as�ou takýchto 

výskumov býva aj záujem o význam pôvodu produktu u spotrebite�a. Kotabe a Helsen (2009) 
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spotrebite�ského etnocentrizmu v teórii marketingu je pod�a Mooja (2010) v rámci kultúrnych 
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faktorov komplexného charakteru, ktoré vyplývajú z rôznych ekonomických, 
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kozmopolitní. Podobne aj Kinra (2006) považuje spotrebite�ský etnocentrizmus za 

psychologický pojem predstavujúci spotrebite�ské vnímanie produktov, ktoré sú vyrobené v 
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tvrdia, že jedným z ú�inkov krajiny pôvodu je efekt etnocentrizmu v danej krajine. 

Zdôraz�ujú, že zatia� �o COO efekt je založený na charakteristikách produktu, spotrebite�ský 

etnocentrizmus je založený na osobných charakteristikách spotrebite�a.  

 

 

 
 
 
 
 
  

Obrázok 1  Faktory ovplyv�ujúce spotrebite�ské správanie 

Zdroj: Kotler, Armstrong, 1992, s. 122. 
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zaujíma o krajinu pôvodu produktu pred jeho kúpou. Johansson a kolektív (1985) síce našiel 

málo dôkazov o tom, že spotrebitelia sa zaujímajú o krajinu pôvodu, naproti tomu štúdie 

vykonané Cordellom (1992) podporujú tvrdenie o silných tendenciách hodnotenia produktov 

pod�a ich pôvodu a prejavovania preferencií vo�i vlastným výrobkom.  

 Ak chce spotrebite� sledova� pôvod produktu, musí by� schopný správne ho 

identifikova�, �o znamená nespolieha� sa len na zna�ku, prípadne na ozna�enie „vyrobené v“. 
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je krajina pôvodu. Globalizácia a nové formy medzinárodnej kooperácie tvoria produkty, 

ktorých prvky pochádzajú z rôznych krajín. Je �ažké špecifikova� jednozna�ne krajinu ich 

pôvodu. Produkty majú duálny alebo multinacionálny pôvod.  

 Jednou z možností, ako pomôc� spotrebite�ovi rozhodnú� sa pre slovenský produkt, je 

projekt Zna�ka kvality SK. Výrobky takto ozna�ené preukazujú svoju kvalitu, ktorá nie je len 

jednorazová. Všetky produkty na pultoch ozna�ené logom SK, sú pravidelne monitorované 

a musia sp��a� prísne kvalitatívne kritériá (Acsová 2006). Projekt Zna�ka kvality SK bol 
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s pôsobnos�ou krajiny v priestore EÚ, pretože priamo nabádal na podporu potravín z h�adiska 

národného pôvodu, nie z h�adiska ich kvality, �i bezpe�nosti. „Zna�ka kvality SK garantuje, 
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že produkt je kvalitný, pri jeho výrobe sa využila výhradne slovenská práca a v prevažnej 

miere v nej použité suroviny majú slovenský pôvod. Takýto program podpory je potrebný, 

pretože ide o domácu produkciu, domácu zamestnanos� a domáce suroviny“ 

(http://www.znackakvality.sk/). Koncept Zna�ky kvality SK spája základné aspekty 

spotrebite�ského etnocentrizmu a zárove� nabáda na kúpu kvalitnej domácej produkcie.  

Doteraz sme sa zaoberali problematikou skôr zo strany spotrebite�ov. Otázkou však je, 

ako by podniky, ponúkajúce „domácu produkciu“, mohli využi� preferenciu spotrebite�ov 

vo�i týmto produktom. Inými slovami, ako by mohli reflektova� na spotrebite�ský 

etnocentrizmus vo svojich stratégiách, a to najmä v oblasti marketingu a v ktorých krokoch, 

fázach �i procesoch by to mali uskuto�ni�. 

Teoretické rozpracovanie marketingových stratégií je ve�mi bohaté v dielach 

domácich aj zahrani�ných autorov �i už v procese strategického podnikového manažmentu 

Slávik (2009) alebo s h�adiska užšieho zamerania, napr. Lesáková (2011), Horáková (2003), 
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Tab. 1  Preh�ad vybraných prístupov k strategickému marketingovému procesu 

 Lesáková Ke�kovský 
a Vykyp�l Kotler Horáková Aaker 
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Analýza 
trhových 

príležitostí 

Strategická 
analýza 

Analyzovanie 
marketingových 

príležitostí 

Marketingová 
situa�ná analýza 

Strategická analýza 
- externého a 

interného prostredia

Výber cie�ového 
trhu 

Definovanie 
stratégie 

Vývoj 
marketingových 

stratégií 

Stanovenie cie�ov 
a formulovanie 

stratégií 

Formulácia 
výstupov 

strategickej analýzy 

Stratégia 
konkuren�nej 

výhody 

Implementácia 
stratégie 

Plánovanie 
marketingových 

programov 

Zostavenie 
marketingového 

plánu 

Identifikovanie 
strategických 

alternatív,  výber 
a implementácia 
zvolenej stratégie 

Tvorba 
marketingových 

plánov 

Kontrola 
stratégie 

Riadenie 
marketingových 

aktivít 

Vlastná realizácia 
plánu 

Kontrola 
implementovanej 

stratégie 

Realizácia plánu 
a kontrola 

Vytvorenie 
marketingovej 

organizácie 
Meranie 

dosiahnutých 
výsledkov a 

porovnávanie s 
plánom 

Hodnotenie, 
korigovanie a 

využitie odchýlok 

Zdroj: Spracované pod�a Lesáková, 1998, s. 127; Horáková, 2003, s. 34; Kotler, 2000; 
Ke�kovský, Vykyp	l, 2006, In: Hanzelková a kol., 2009; Aaker 2005, s. 20. 

 

Pre potreby nášho výskumu sme vychádzali z toho, že na úrovni strategického procesu 

podnik musí ma� jednozna�ne definované poslanie, kam sa chce v budúcnosti dosta�, �o chce 

pre daný trh splni�. A následne po ur�ení segmentov, výbere cie�ového trhu a nastavení 

pozi�nej stratégie je tento podnik schopný zostavi� adekvátny marketingový mix tak, aby to, 

�o zákazník požaduje a o�akáva, v danej ponuke našiel. Pri výskume sme h�adali konkrétne 

oblasti, v ktorých je podnik schopný efektívne nastavova� ponuku tak, aby oslovil 

etnocentricky orientovaných spotrebite�ov. V rámci širšieho výskumu, ktorý sme realizovali1, 

sme zistili, že slovenskí spotrebitelia sú „stredne etnocentricky orientovaní“, takže je možné 

sa opiera� o toto poznanie najmä pri segmenta�ných procesoch. 

                                                 
1 Príspevok prezentuje �as� záverov projektu VEGA �. 1/1351/12 „Využitie vplyvov spotrebite�ského 
etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa 
trhov“ 
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Metodológia výskumu 

 

V nadväznosti na teoretické východiská sme formulovali hlavný vedecký cie� 

nasledovne: „Zisti�, �i podniky pri zostavovaní marketingových stratégií reflektujú na 

etnocentrizmus v spotrebite�skom správaní a v ktorých etapách tvorby marketingovej 

stratégie sa aspekty spotrebite�ského etnocentrizmu prejavujú u vä�šiny podnikov“. K tomuto 

cie�u sa viaže nasledujúca hypotéza: “Predpokladáme, že v procese tvorby poslania podniku, 

v procese segmentácie trhu a vo vybraných stratégiách marketingového mixu zoh�ad�uje 

spotrebite�ský etnocentrizmus viac ako 50 % podnikov.“ Túto hypotézu sme overovali 

neparametrickým Binomickým testom (tabu�ka 2).  

Tab. 2 Vzájomný vz�ah cie�ov, hypotéz výskumu a spôsobu ich overovania  
Cie�  Hypotéza Otázka v dotazníku Spôsob 

overenia 
C3: Zisti�, �i podniky pri 
zostavovaní marketingových 
stratégií reflektujú na 
etnocentrizmus 
v spotrebite�skom správaní 
a v ktorých etapách tvorby 
marketingovej stratégie sa 
aspekty spotrebite�ského 
etnocentrizmu prejavujú u 
vä�šiny podnikov.   

H2: Predpokladáme, že v procese tvorby 
poslania podniku, zoh�ad�uje 
spotrebite�ský etnocentrizmus viac ako 
50 %  podnikov. 

Ako znie poslanie 
Vášho podniku? 

Binomický 
test 

H3: Predpokladáme, že v procese 
segmentácie trhu viac ako 50 %  
podnikov zoh�ad�uje spotrebite�ský 
etnocentrizmus. 

Ktoré z nasledujúcich 
kritérií zoh�ad�ujete, 
ke! identifikujete 
skupiny spotrebite�ov 
Vašich produktov. 

Binomický 
test 

H4: Predpokladáme, že viac ako 50 %  
podnikov zoh�ad�uje spotrebite�ský 
etnocentrizmus pri tvorbe vybraných 
stratégií  marketingového mixu. 

Ktoré z nasledujúcich 
kritérií zoh�ad�ujete, 
ke! komunikujete 
spotrebite�om 
strategické 
rozhodnutia o 
produkte? 

Binomický 
test 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Náš základný súbor predstavovali podniky Zna�ky kvality SK2 (aktuálne ku koncu 

roka 2011). Celý výskum pozostával z troch na seba nadväzujúcich prieskumov, ktoré sme 

kvôli objektívnosti navzájom konfrontovali:  

1. Sledované sekundárne údaje o podnikoch Zna�ky kvality SK (výberový súbor 

predstavoval 54 podnikov) 

                                                 
2 Ku koncu roka 2011 bola Zna�ka kvality SK udelená 64 podnikom a viac ako 300 produktom 
(http://znackakvality.sk/). Odvtedy bola Zna�ka kvality SK udelená !alším produktom, ale ke!že sme 
uskuto�nili zber našich údajov v roku 2012 až január 2013, vychádzali sme vtedy z nám dostupných údajov o 
zložení základného súboru. 
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2. Sledované údaje o produktových zástupcoch prostredníctvom pozorovania 

(výberový súbor predstavoval 51 podnikov) 

3. Dotazníkový prieskum v oblasti využívania prejavov etnocentrizmu vo vybraných 

krokoch procesu tvorby stratégie (výberový súbor predstavoval 29 podnikov). 

Z h�adiska metodiky sme v oblasti získavali informácie o názve, zna�ke a internetovej 

stránke podniku, ktorému bola udelená Zna�ka kvality SK a o charaktere informácií, ktoré 

mali podniky zverejnené na svojich internetových stránkach. Z týchto informácií nás 

zaujímalo, �i podnik zoh�ad�uje nami zvolené aspekty, ktoré sú tiež výsledkom strategických 

rozhodnutí podnikov (tabu�ka 3). 

Tab. 3 Sledované údaje o podnikoch Zna�ky kvality SK – sekundárny výskum 

sledované údaje o podnikoch obsahová nápl� 
názov firmy 

tradícia príroda 
územná lokalita 

zna�ka podniku – vizuál 
internetová stránka podniku slovenská symbolika 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Druhá �as� výskumu marketingových stratégií pozostávala z krátkeho dotazníka, ktorý 

sa zameriaval na vybrané etapy tvorby strategických rozhodnutí podnikov potravinárskeho 

priemyslu a jeho sú�as�ou bol aj kvalitatívny výskum tzv. produktových reprezentantov, kde 

sme sledovali tieto vybrané znaky: (i) názov produktového zástupcu; (ii) ozna�enie, že ide 

o slovenský produkt (okrem ozna�enia Zna�ka kvality SK, ktoré mali všetky podniky 

v sledovanom výberovom súbore) a (iii) celkový dizajn obalu produktu (tabu�ka 4).  

Tab. 4 Sledované údaje o produktových zástupcoch – primárny výskum 

sledované informácie o produkte obsahová nápl� 
názov produktového zástupcu tradícia príroda – 

živá, neživá 
územná lokalita – región 

celkový dizajn obalu produktu farby – typické národné 
ozna�enie o pôvode produktu vyrobené na Slovensku, 

slovenský výrobok, 
slovenský výrobca,... 

štátne symboly, mapa 
Slovenskej republiky,... 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Konkrétne výsledky uvádzame v troch základných oblastiach tak, ako boli 

prezentované v metodike. 

1. Princípy etnocentrizmu v názve podniku, vizuálnom stvárnení zna�ky a na 

internetovej stránke podniku 

Vzorka analyzovaných podnikov vzh�adom na tieto sekundárne atribúty bola 54 

podnikov zo 64 podnikov predstavujúcich základný súbor, �o je bez jedného podniku to�ko, 
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Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Konkrétne výsledky uvádzame v troch základných oblastiach tak, ako boli 

prezentované v metodike. 

1. Princípy etnocentrizmu v názve podniku, vizuálnom stvárnení zna�ky a na 

internetovej stránke podniku 
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podnikov zo 64 podnikov predstavujúcich základný súbor, �o je bez jedného podniku to�ko, 
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ko�ko si vyžaduje reprezentatívnos� výberového súboru. Vzh�adom na to môžeme tieto údaje 

zovšeobec�ova� a testova� vybrané predpoklady o tom, že vä�šina podnikov združených pod 

týmto ozna�ením komunikujú spotrebite�ský etnocentrizmus v takej podobe, ako sme ho 

definovali a vzh�adom na kritériá, ktoré sme stanovili.  

Prejavy atribútov etnocentrizmu sme sledovali v názve firiem a vo firemných 

zna�kách. V názvoch podnikov združených pod Zna�kou kvality SK sme sledovali atribúty – 

tradícia, príroda, územná lokalita. Ako podniky zoh�ad�ujú tieto aspekty v názve, uvádzame 

na grafe 1. Pod�a výsledkov až 70 % podnikov (v po�te 44) zoh�ad�uje vo svojich názvoch 

tradície, 22 podnikov zdôraz�uje aspekt územnej lokality a 7 podnikov aspekt prírody. 

Podniky, ktoré zoh�ad�ujú tieto aspekty vo svojich názvoch sú – Bryndziare� a syráre� 

Slatina, Agro Tami, Tatramel, Tatranské mliekarne, Združenie Skalický trdelník, Slovryb 

a pod. Údaje, ktoré uvádzame v nasledujúcom grafe 1 znázor�ujú údaje tak, že niektoré 

podniky zoh�ad�ujú aj dva aspekty a niektoré podniky ani jeden, �iže suma aspektov netvorí 

100 % skúmanej vzorky podnikov. 

 

 
Graf 1 Princípy etnocentrizmu v názve podnikov 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 Zoh�ad�ovanie etnocentrizmu v názve zna�ky produktu sme sledovali tiež využitím 

znakov tradícia, územná lokalita a príroda. Vzh�adom na tieto znaky môžeme poveda�, že 

podniky zoh�ad�ujú tieto aspekty v menšej miere v grafickom ozna�ení svojej zna�ky než 

v názve podniku. Len 16 podnikov zoh�ad�uje vo svojich zna�kách tradíciu, 5 podnikov 

prírodu a 3 podniky územnú lokalitu – región. Podniky zoh�ad�ujúce tieto aspekty sú pre 

oblas� územná lokalita Bryndziare� a syráre� Zvolenská Slatina a združenia Skalický 

trdelník, Skalica a Zázrivské korbá�iky, Zázrivá. Pre oblas� tradície Liptovské pekárne 

a cukrárne, V�ela Lippek, k.s.; Milsy a.s., Bánovce nad Bebravou; Penam a.s. Bratislava;, 

Snico s.r.o. Bratislava a Slovenské cukrovary, s.r.o. Sere!. a prírodné motívy podniky 

Tatrakon s.r.o., Poprad a Tatramel, s.r.o. Vysoké Tatry. 
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Poslednou oblas�ou, ktorej sme sa venovali v sekundárnom výskume, bolo 

zoh�ad�ovanie etnocentrických princípov na internetových stránkach podnikov. Za atribúty, 

ktoré sme sledovali, sme zvolili tradíciu (išlo najmä o rôzne folklórne motívy, zobrazovanie 

dobovej výroby, histórie), prírodu (v tom najširšom slova zmysle – živú aj neživú), farby 

(typické pre produkt) a slovenskú symboliku (štátne symboly). Tieto atribúty zobrazujeme na 

grafe 2. Najpo�etnejšie zastúpenie atribútov ako komunika�ných aspektov má zoh�ad�ovanie 

tradície. Až 44 podnikov zdôraz�uje tento aspekt na svojich stránkach (napríklad Agro Tami, 

Agrokarpaty Plavnica, Apis, Bryndziare� a syráre� Zvolenská Slatina, Humenská mliekre� a 

Hyza), prírodu zoh�ad�uje 12 podnikov (Fructop, Milk-Agro, Milsy a Snico), ostatné dva 

atribúty farby a symboliku zoh�ad�uje len 5 podnikov (Tatranská mliekare�, JAV – AKC, 

Milk - Agro).  

 
Graf 2 Využívanie princípov etnocentrizmu na internetových stránkach podnikov 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

  

 Mnohé zo sledovaných stránok podnikov okrem obrazovej symboliky, ktorá mala 

evokova�, že ide o domáci produkt, využívali aj zvukovú symboliku, prípadne okrem 

statických prvkov na stránke využívali dynamické prvky – pohyblivé obrázky, postavi�ky 

a pod. Naj�astejšie alebo prevažne sme s využívaním týchto aspektov v komplexnom 

ponímaní stretli u podnikov mliekarenského priemyslu. Taktiež podniky, ktoré ponúkali na trh 

mäso a mäsové produkty a podniky pekárenského priemyslu, zdôraz�ovali tieto aspekty. 

Ostatné podniky, ktoré sme sledovali, tieto aspekty komunikovali len ve�mi okrajovo. 

V súvislosti s týmito zisteniami môžeme poveda�, že pokia� podniky využívajú systém 

integrovanej marketingovej komunikácie, aspekty, ktoré by chceli zdôraz�ova� 

v komunika�ných stratégiách, by sa ur�ite prejavili aj na ich webových stránkach.  

2. Princípy etnocentrizmu u jednotlivých produktových reprezentantov v názve 

zna�iek a na obaloch produktov 

Druhá �as� výskumu bola zameraná na terénny výskum. Uskuto�nili sme kvalitatívny 

primárny výskum výberom produktových reprezentantov podnikov a zis�ovali sme údaje 
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o týchto produktoch v požadovanej štruktúre. Ide o také atribúty o ktoré sa opierajú podniky 

v tejto oblasti, aby u�ah�ili cestu spotrebite�om k domácim produktom. Táto vzorka podnikov 

predstavovala 51 podnikov. 

V rámci primárneho kvalitatívneho výskumu sme sa prioritne venovali ozna�ovaniu 

produkcie a zna�kám produktov. Sledovali sme ako sa atribút tradície, slovenskej prírody 

a územnej lokality zoh�ad�uje v názvoch zna�iek podnikov Zna�ky kvality SK. Tradíciu vo 

svojich zna�kách zoh�ad�uje 28 podnikov zo sledovaného základného súboru (graf 3). 

Územnú lokalitu zoh�ad�uje vo svojich zna�kách 24 podnikov a len 7 podnikov zoh�ad�uje 

atribút prírody. Medzi podniky zoh�ad�ujúce v názvoch zna�iek produktov tieto aspekty sú 

Bryndziare� a syráre� Slatina – bryndza Slatina; Levické mliekarne – Tekovský salámový 

syr; Združenie zázrivských korbá�ikov – Zázrivský korbá�ik, Tatrapeko Liptovský Mikuláš – 

popradský chlieb a pod.  

 
Graf 3 Využívanie princípov etnocentrizmu v názve zna�iek produktových reprezentantov 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na zoh�ad�ovanie etnocentrizmu na obale produktu sme zvolili dva prístupy. Prvý 

prístup sa opiera o údaje, ktoré sledujú, �i podnik zoh�ad�uje na obale svojich produktov, že 

ide o domáci produkt. Ide opä� o atribúty – farby, tradícia a lokalita. Druhý prístup skúma, 

ako údajmi uvedenými na obale produktu môže spotrebite� identifikova� produkt ako domáci. 

Ide o atribúty – vyrobené na Slovensku, slovenský výrobok a znak Slovenskej Republiky. Oba 

prístupy slúžia spotrebite�om na identifikáciu produkcie.  

�as� identifikátorov je slovná – vyrobené na Slovensku, �as� obrazová – príroda, znak 

a pod. Zo základného súboru podnikov sa nám podarilo identifikova� 51 zo 64 produktových 

reprezentantov. Navštívili sme vybrané nákupné centrá – Tesco Stores, Terno, COOP Jednota, 

Billa, Lidl a Kaufland. Na grafe 4 zobrazujeme, ako charakteristiky farby (typické farby pre 

identifikáciu Slovenska – biela, modrá, �ervená), tradíciu a prírodu zoh�ad�ujú podniky na 

obale produktov. Ako môžeme vidie� 36 % (v po�te 23) podnikov zoh�ad�uje na obale 

produktov tradície – napríklad zobrazujú sídla podnikov v minulosti, tradi�ný proces výroby, 
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salaš, folklór, zber plodov, �i chov zvierat a pod. Iba 14 podnikov zoh�ad�uje prírodu na 

obale svojich produktov. Pod týmto atribútom sme rozumeli – zobrazenie rastlín, pohorí 

a iných výjavov prírody. Iba jeden podnik zoh�ad�uje na obale produktu farby typické pre 

Slovensko. 

 
Graf 4 Využívanie princípov etnocentrizmu na obale produktov – obrazové atribúty 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 Vybrané atribúty etnocentrizmu na obale produktu sme testovali aj prostredníctvom 

Binomického testu. Výsledky štatistického testovania nazna�ujú, že viac ako polovica 

sledovaných podnikov na obale svojich produktov zoh�ad�uje tieto atribúty. Pri testovaní 

tohto predpokladu sme vychádzali z toho, že každý z podnikov zoh�ad�uje vo svojich 

stratégiách len jeden z uvedených aspektov.  

Na grafe 5 znázor�ujeme, ako vybrané atribúty zoh�ad�ujú podniky na obale svojich 

produktov. Takmer polovica sledovaného súboru podnikov uvádza na obale produktu 

ozna�enie Vyrobené na Slovensku a iba malé percentá podnikov využívajú ozna�enie 

Slovenský výrobok alebo symbol znak SR. Ostatné podniky v sledovanom súbore žiadny 

z týchto aspektov na obale produktu nezoh�ad�ujú. Okrem toho podniky vyrábajúce živo�íšne 

produkty majú povinnos� ozna�ova� svoju produkciu ozna�ením krajiny, z ktorej výroba 

pochádza (tzv. SK ovál). Všetky podniky v sledovanom súbore tieto podmienky sp��ajú.  

 
Graf 5 Využívanie princípov etnocentrizmu na obale produktov – slovné atribúty 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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3. Princípy etnocentrizmu v procese tvorby marketingovej stratégie 

Poslednou oblas�ou výskumu, na ktorú sme sa zamerali, je primárny výskum 

marketingových stratégií podnikov s oh�adom na spotrebite�ský etnocentrizmus. Nesledovali 

sme marketingové stratégie v najširšom kontexte, ale priamo sa viažuce na zámer nášho 

výskumu. Informácie primárneho charakteru máme od 29 podnikov. Tento po�et 

nepredstavuje reprezentatívnu vzorku vzh�adom na základný súbor 64 podnikov, ale svojim 

rozsahom môže by� dostato�ným pre sledovanie nami zvolených kritérií a následné 

formulovanie odporú�aní a opatrení v tejto oblasti tvorby marketingovej stratégie.  

Na grafe 6 zobrazujeme, ako podniky zoh�ad�ujú etnocentrické atribúty tradícia 

a domáci zákazníci vo svojom poslaní. Zistili sme, že takmer polovica podnikov zdôraz�uje 

vo svojom poslaní tradíciu. Uvádzajú charakteristiky ako tradi�ná chu�, tradi�ná výroba, 

výroba založená na dlhoro�nej tradícii, na skúsenostiach. Dvanás� podnikov zoh�ad�uje vo 

svojom poslaní atribút domáci zákazníci. Uvádzajú charakteristiky domáci zákazníci, domáci 

trh a pod. Zaujímalo nás aj, ako zoh�ad�ujú kvalitu, ktorá je pre spotrebite�ov významným 

atribútom pri rozhodovaní o kúpe.  

 
Graf 6 Využívanie princípov etnocentrizmu a Zna�ky kvality SK v poslaní podnikov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Viaceré podniky vo svojich poslaniach využívajú viaceré charakteristiky sú�asne. 

Uvádzame pár príkladov poslaní podnikov Zna�ky kvality SK: „Našou snahou je hlavne 

uspokojova� potreby slovenských zákazníkov a dodáva� na trh kvalitné slovenské mlie�ne 

výrobky.“ „Našim poslaním je spoji�' tradíciu a kvalitu ponúkaných produktov a služieb a 

zaisti�' tak spokojnos�' domáceho zákazníka.“, „Chceme ponúka� kvalitné produkty 

predovšetkým pre domáci trh.“ a „Poslaním našej spolo�nosti je s využitím moderných 

potravinárskych technológií pokra�ova� v najlepšej domácej tradícii spracovania mäsa.“ 

Oblas� výskumu marketingových stratégií podnikov priniesla informácie o tom, že 

strategické rozhodnutia v oblasti marketingu uskuto��uje v potravinárskych podnikov 
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rozsahom môže by� dostato�ným pre sledovanie nami zvolených kritérií a následné 

formulovanie odporú�aní a opatrení v tejto oblasti tvorby marketingovej stratégie.  

Na grafe 6 zobrazujeme, ako podniky zoh�ad�ujú etnocentrické atribúty tradícia 

a domáci zákazníci vo svojom poslaní. Zistili sme, že takmer polovica podnikov zdôraz�uje 
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trh a pod. Zaujímalo nás aj, ako zoh�ad�ujú kvalitu, ktorá je pre spotrebite�ov významným 

atribútom pri rozhodovaní o kúpe.  
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delegovaná na stredný manažment a samotná realizácia zostáva bu! v kompetencii stredného 

manažmentu alebo existuje marketingové oddelenie, prípadne pracovník pracujúci 

v marketingu.  

Z výsledkov nami uskuto�nenej analýzy zhlukov, kedy sme sledovali závislos� 

viacerých zvolených znakov ako aj ich rôzne kombinácie, sme s využitím programu SPSS 

19.0 identifikovali tri zhluky (obrázok 2), z ktorých jeden má ve�mi významnú po�etnos� 

vzh�adom na základný súbor sledovaných respondentov. Pre tento zhluk sú ve�mi dôležité 

aspekty kvality produkcie, jednozna�nej identifikácie produkcie, ako aj otázka bezpe�nosti 

potravín. Táto skupina dosahuje vysoké hodnoty spotrebite�ského etnocentrizmu. Vzh�adom 

na charakteristiky znaku ide prevažne o vekovú skupinu 36 – 55 rokov a vekovú skupinu 20 – 

35 rokov, bez oh�adu na pohlavie, vykazujúca vyššie vzdelanie a naj�astejší uvádzaný 

sociálny status zamestnanec. Táto skupina uvádza ako miesto nákupu vo vyššej miere 

obchodné re�azce ale nakupuje aj v špecializovaných predajniach. Vzh�adom na tieto zistenia 

vieme odporu�i� podnikom, ktoré ešte tieto aspekty nepreniesli do svojich strategických 

marketingových rozhodnutí, že to má zmysel a existuje skupina spotrebite�ov, ktorá si na 

týchto aspektoch zakladá.  

Z výsledkov sekundárneho výskumu vyplynulo, že podniky aj vo svojich názvoch  

a taktiež zna�kách komunikujú etnocentrické aspekty. Naj�astejšie ide o aspekt tradícia, 

potom územná lokalita. V zna�kách okrem spomínaných aspektov zdôraz�ujú aj štátnu 

symboliku, �i farby typické pre Slovensko. Z výsledkov primárneho kvalitatívneho výskumu 

vyplynulo, že v názve vybraných reprezentantov naj�astejšie zoh�ad�ujú taktiež tradíciu 

a územnú lokalitu. S informáciami, ktoré sú na obale produktov v prípade obrazových 

atribútov naj�astejšie ide o tradíciu a prírodné motívy (viažuce sa k regiónu) a zo slovných 

atribútov naj�astejšie používajú ozna�enie vyrobené na Slovensku a slovenský výrobok.  
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Obr. 2 Zhluková analýza 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Záver 

 

V kontexte výsledkov nášho výskumu spotrebite�ského správania odporú�ame 

podnikom, ktoré chcú cieli� svoju ponuku na etnocentrické trhy, aby komunikovali svoj 

produkt ako domáci, regionálny, slovenský a aby nato, že ide o takýto produkt, mysleli najmä 

pri jeho ozna�ovaní. Za strategické rozhodnutie v tejto oblasti považujeme získanie ocenenia 

kvality, ktoré bude zárove� deklarova�, že ide o bezpe�ný a najmä domáci produkt. 

Z výsledkov výskumu vyplýva, že to je primárna hodnota, ktorú by spotrebitelia ocenili – 

jednozna�nú identifikáciu, garantovanú kvalitu a bezpe�nos� potravín. Vzh�adom na 

bezpe�nos� potravín ide aj o širší kontext v zmysle, aby všetky ponúkané potravinárske 

produkty na domácom trhu sp��ali prísne kritériá bezpe�nosti. Posledná oblas�, ktorá sa dá 

využi�, je plne v rukách výrobcov produktov. Tí môžu využi� slovné alebo grafické znaky 

viažuce sa ku krajine pôvodu Slovensko (Vyrobené na Slovensku, slovenský výrobok, 

slovenský výrobca, štátny znak SR, vlajka, mapa Slovenska) alebo stava� na dlhodobej 

tradícii domácej výroby produktu (Sedita – Horalky, Syráre� Bel Slovensko – kari�ka, 

Senoble – Zvolenský jogurt a pod.). Je možné predpoklada�, že takéto cielené marketingové 

úsilie umožní podnikom lepšie oslovi� svoj cie�ový trh a sta� sa tak konkurencieschopneším. 
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Z výsledkov výskumu vyplýva, že to je primárna hodnota, ktorú by spotrebitelia ocenili – 

jednozna�nú identifikáciu, garantovanú kvalitu a bezpe�nos� potravín. Vzh�adom na 

bezpe�nos� potravín ide aj o širší kontext v zmysle, aby všetky ponúkané potravinárske 

produkty na domácom trhu sp��ali prísne kritériá bezpe�nosti. Posledná oblas�, ktorá sa dá 

využi�, je plne v rukách výrobcov produktov. Tí môžu využi� slovné alebo grafické znaky 

viažuce sa ku krajine pôvodu Slovensko (Vyrobené na Slovensku, slovenský výrobok, 

slovenský výrobca, štátny znak SR, vlajka, mapa Slovenska) alebo stava� na dlhodobej 

tradícii domácej výroby produktu (Sedita – Horalky, Syráre� Bel Slovensko – kari�ka, 

Senoble – Zvolenský jogurt a pod.). Je možné predpoklada�, že takéto cielené marketingové 

úsilie umožní podnikom lepšie oslovi� svoj cie�ový trh a sta� sa tak konkurencieschopneším. 

 

 

 284

Obr. 2 Zhluková analýza 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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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 
+421 905 450 765 

 
E-mail: penzion.terma.podhajska@gmail.com 
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