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ZA REDAKČNÚ RADU  
 

Vážené dámy, vážení páni – celá bezpečnostno – právna komunita. 

 

10 rokov v živote človeka nepredstavuje nijakú závažnú etapu, hlavne keď sú to roky 

úplne prvé. Človek začína chodiť, učí sa čítať, získava kamarátov. V existencii organizácií, 

a to za pomoci elektronických a mediálnych informácií, je to však pekne dlhý čas. Tí, čo sme 

stáli pri zrode Vysokej školy bezpečnostného manažérstva môžeme skonštatovať, že tých 10 

rokov ubehlo veľmi rýchlo a my sme si ani neuvedomili, že čas nekompromisne ukrajuje aj 

z nášho života a že sa to už nedá nikdy vrátiť späť.  Ale jednu spomienku môžeme zanechať 

pre budúce generácie bezpečnostných nadšencov. Je to spomienka a vďačnosť učiteľom 

a praktickým odborníkom, ktorí nám nezištne podali pomocnú ruku a dokonca častokrát 

veľký kus práce, hlavne na poli vedy a publikácií, za nás aj vykonali. V kontexte 10. výročia 

udelenia štátneho súhlasu (7. 6. 2006) nesmieme zabudnúť na tých, ktorí už nie sú na 

každodennom pedagogickom a bezpečnostno-vedeckom poli, ale určite nám všetkým želajú 

čo najviac úspechov. Našu úctu si zaslúžia: 

 

 prof. Ing. Ján Mikolaj, DrSc. – ŽU v Žiline, Fakulta FŠI 

 

 

 

Akademik, prof. JUDr. Milan Čič, DrSc, Dr.h.c. mult. – spoluzakladateľ 

VŠBM v KE 

 

 

 

Veľmi si vážime, že dobrému zdraviu sa tešia naši odporovatelia, niektorí už od roku 2001, 

pri založení Detašovaného pracoviska v Košiciach  ŽU v Žiline, Fakulty špeciálneho 

inžinierstva (15 rokov bezpečnostného vzdelávania v Košiciach), ale aj tí, ktorí už spoznali 

našu vysokú školu ako sebavedomú vzdelávaciu a vedeckú inštitúciu. Určite my, súčasní 

tvorcovia ideí a teórie bezpečnosti na našej vysokej škole, oceňujeme a budeme držať v úcte 

našich podporovateľov, pričom uvedieme niekoľkých  z nich: 

 

 prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. – Paneurópska vysoká škola v BA 

 

 

 

       prof. RNDr. Květoň Holcr, DrSc. - Paneurópska vysoká škola v BA 

 

 

 
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. – Vysoká škola  

Karlové Vary 

 

 

 

prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. – Vysoká škola Báňská Univerzita Ostrava 
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JUDr. Róbert Kaliňák – minister vnútra SR 
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Našich žičlivých spolupracovníkov je samozrejme ďaleko viac, pričom sme uviedli len 

niektorých, ktorí sa nikdy nepozerali na našu školu ako na mladú a súkromnú, ale ako na 

školu, ktorá si svoj profil vytvorila sama, pričom v žiadnom prípade nepatrí medzi vysoké 

školy, ktoré si študijný odbor preniesli z verejných škôl a žijú z práce iných. 

 

 

 Vážená bezpečnostno – právna komunita, 

 

každému kto sleduje bezpečnostnú situáciu doma i v zahraničí je jasné, že sa všetci 

máme čoho obávať. Dekadentné svetové spoločenstvo, založené na jednostrannom chápaní 

výsledkov globalizácie svetovej ekonomiky, situáciu zhoršuje a uzatvára všetky východiská, 

ktorými by sa svetová situácia mohla uberať. Je veľmi smutné, že ani oteplenie svetovej 

klímy o 2 stupne nikoho nevaruje a slovo environmentálna bezpečnosť sa v rámci preferencií 

prepadá na úplné dno. Slovo „BEZPEČNOSŤ“ je jedným z najčastejšie vyslovovaných 

pomenovaní. Nikoho však netrápi či všetky varovania o narastajúcom nebezpečí nie sú 

náhodou posledné. Ničivosť stretu veľmoci by bolo to posledné, čo by sme my, alebo naši 

potomkovia zažili. Je možné, že len málo ľudí si uvedomuje, koľko rokov ubehlo od strašnej 

dejinnej udalostí akou bola 2. svetová vojna. Človek má krátku pamäť keď sa jedná o to, čo 

sám nezažil.  

 

 

 Vážený čitateľ Košickej bezpečnostnej revue, 

 

bezpečnostné vzdelávanie je jednou z priorít výchovy mladej generácie, pričom 

preniká do všetkých súčastí každodenného života. Absencia vojenskej základnej služby 

prináša svoje desivé posolstvo. Mladá generácie nemá najzákladnejšie vodítka ku 

kolektivizmu, úcte k starším a autoritám, žije vo virtuálnom svete kde sa dá všetko vrátiť späť 

alebo prispôsobiť si to tak, aby bol užívateľ víťazom z pohodlia svojej detskej izby obklopený 

počítačmi a filmami väčšinou západnej produkcie, ktoré majú na míle ďaleko ku každodennej 

realite. Naša vysoká škola už dlhší čas ponúka bezpečnostno- výchovný program, ktorý by 

bol účinný od základných až po vysoké školy. Maturita, ako synonymum skúšky dospelosti 

už dávno nie je pravdou, pretože sa predbežne posunula na koniec bakalárskeho štúdia a má 

tendenciu dozrievania až kdesi v 30 – tke dnešnej dospievajúcej generácie.  

 Po takýchto úvahách by sa dalo tvrdiť, že človek prehral preteky s časom už na 

štartovacej čiare. Optimista by naopak povedal, že najdôležitejšie veci nie sú veci, ale 

vzdelanie. Skúsme preto prijať spoločné vyhlásenie, ktoré sa prelína aj obsahom článku tohto 

zborníka a toto vyhlásenie by mohlo znieť aj takto: 

 

Doba je zlá, sme tu však preto, aby sme ju zmenili... 

 

 

 

        Za redakčnú radu 

      Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA 
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MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE INFORMAČNÝCH 

PROCESOV V BEZPEČNOSTNOM SYSTÉME 
 

Vladimír ANDRASSY1 - Matúš GREGA2 

 

OPTIMIZATION POSSIBILITIES OF INFORMATION PROCESSES  

IN THE SECURITY SYSTEM 
 

 

Abstrakt: Úlohou bezpečnostného systému je minimalizovať potenciálne hrozby a riziká interakciou 

technických prostriedkov, organizačných a režimových opatrení a fyzickej ochrany. Základom fungovania 

systému je potreba pracovať s relevantnými a vierohodnými informáciami, ktorých zber, prenos, spracovanie, 

zobrazenie a uschovanie zabezpečuje informačný systém. Príspevok pojednáva o východiskách pre možnosti 

optimalizácie informačných procesov v bezpečnostnom systéme. 

Kľúčové slová: bezpečnostný systém, informačné procesy, technické prostriedky, subjekty systému 

 

Abstract: The task of the security system is to minimize potential threats and risks in the interaction of technical 

equipment, organizational and regime measures and physical protection. The basis of the system function is 

necessary to work with relevant and credible information, the collection, transmission, processing, secures the 

display and storage information system. The article deals with a starting point for ways to optimize information 

processes in the security system. 

Keywords: bezpečnostný systém,  informačné procesy,  technické prostriedky, subjekty systému 

 

 

1.  ÚVOD 

Pri pohľade na bezpečnosť ako celok ju môžeme charakterizovať ako stav, ale aj ako proces, ako výsledok 

špecificky zameraných a prebiehajúcich činností a dejov. Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného systému je aj 

informačný systém. Jeho hlavným zameraním je získavanie, spracovanie, prenos a vyhodnocovanie dát, údajov, 

informácií a vzájomných integrujúcich väzieb medzi jednotlivými subsystémami vybudovaného a funkčného 

komplexného systému ochrany. Bezpečnostné systémy tak plnia úlohu nielen priamej, bezprostrednej ochrany, 

ale aj prevencie a poskytovania informácií. Svoje nezastupiteľné miesto v tomto systéme zastáva človek aj 

napriek zložitosti a  dokonalosti systémov zabezpečenia, automatizácii získavania, prenosu, spracovania 

a vyhodnocovania informácií. Aby sme boli schopní zabezpečiť požadovanú ochranu chráneného objektu alebo 

chráneného záujmu, musíme mať dostatok rozhodujúcich a vierohodných informácií potrebných na prijatie 

správneho rozhodnutia a následné konanie, zásah. Úlohy spojené so zabezpečením ochrany objektu alebo 

záujmu nie je možné realizovať bez vytvoreného integrujúceho  efektívneho informačného systému. Ten musí 

zabezpečiť subsidiaritu prvkov komplexného integrovaného bezpečnostného systému. [1] [2] 

 

2.  INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 

Aplikáciou základných funkcií bezpečnostného systému získavame komplexný systém zabezpečenia chráneného 

objektu – integrovaný bezpečnostný systém (ďalej len „IBS“). Charakterizujeme ho ako modulárny systém 

integrujúci reálne existujúce prvky vytvárajúce nástroj na zaistenie bezpečnosti v danom priestore a čase, ktorý 

je tvorený súborom parciálnych bezpečnostných subsystémov integrujúcich centralizovanú správu, funkcie 

zabezpečenia (napr.: kontroly vstupu, evidencie dochádzky) a riadenia zásahu. [3] 

Z komplexného hľadiska sa môžeme na IBS pozerať ako na horizontálne a vertikálne členený. Horizontálne 

členenie charakterizuje subsystémy jednej vrstevnej úrovne systému, vertikálne členenie zasa postup procesov 

z jednej vrstevnej úrovne do druhej. Z hľadiska systémového prístupu je to celok, ktorého kvalita nie je daná len 

súčtom kvality jednotlivých subsystémov, ale vzniká ako výsledok ich vzájomnej interakcie. [4] 

Pri riešení problematiky budovania IBS je potrebné vychádzať z požiadaviek zabezpečenia parciálnych zložiek 

bezpečnosti. Dosahujeme to dodržaním prepojenia požadovaných vlastností systému na zabezpečenie 

spoľahlivosti a dôveryhodnosti v rámci jednotlivých samostatných architektúr subsystémov konkrétneho 

informačného systému s dôrazom na: 

a) funkčnú architektúru – rozdelením systému na jednotlivé subsystémy s dôrazom na ich funkčnosť, 

b) procesnú architektúru – realizácia návrhu základných procesov ako reakcií na predpokladané udalosti, 

                                                           
1 Ing. Vladimír Andrassy, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, vladimír.andrassy@aos.sk 
2 Ing. Matúš Grega, Ing, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, matus.grega@aos.sk 
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c) dátovú architektúru – realizácia návrhu prenosu správ a informácií, ich väzieb, spôsobov zberu, uloženia, 

prístupov,  

d) technologickú architektúru – pokrývajúcu technologické riešenia systému, výber konkrétnych 

technológií, štandardov, 

e) softvérovú architektúru – špecifikujúcu softvérové komponenty použité v bezpečnostnom systéme, 

f) hardvérovú architektúru – určujúcu počty, typy a vzájomné väzby a vzťahy jednotlivých komponentov 

systému. 

 

Z hľadiska budovania IBS je možné aplikovať uvedené architektúry v jednotlivých vrstvách bezpečnostného 

systému s dôrazom na dosiahnutie požadovaných spôsobilostí (Obrázok 1), ktoré sú vo vzájomnej interakcii 

medzi sebou navzájom a okolím: 

a) technické spôsobilosti – dôraz na technické prostriedky, 

b) prevádzkové spôsobilosti – implementácia organizačných a režimových opatrení, 

c) personálne spôsobilosti – dôraz na obsluhu a fyzickú ochranu, 

d) komunikačné spôsobilosti – vzájomné prepojenia, vzťahy a väzby.  

 

 
Obr. 1 Požadované spôsobilosti IBS (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.1  Technické spôsobilosti 

Technické spôsobilosti sa dosahujú optimálnym rozmiestnením technických prostriedkov v chránenom priestore. 

Na základe ich zamerania a charakteristických vlastností ich môže rozdeliť do jednotlivých skupín: 

a) mechanické zábranné prostriedky, 

b) elektrické zabezpečovacie systémy, 

c) elektrická požiarna signalizácia, 

d) systémy kontroly vstupov, 

e) systémy priemyselnej televízie, 

f) poplachový prenosový systém. 
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Obr. 2 Rozdelenie technických prostriedkov 

(zdroj: HOFREITER, L., 2007, REITŠPÍS, J., 2004, doplnené) 

 

2.2  Prevádzkové spôsobilosti 

Implementáciou organizačných a administratívno-režimových opatrení vznikajú štandardné operačné postupy 

pre efektívne uplatňovanie systému ochrany objektov charakterizované pojmom prevádzkové spôsobilosti. Ich 

kvalitné spracovanie, dôsledné dodržiavanie a kontrolovanie môže zaistiť účinné fungovanie ochrany vrátane 

súčinnosti všetkých subsystémov integrovaného bezpečnostného systému. 

2.3  Personálne spôsobilosti 

Personálne spôsobilosti sa dosahujú vhodnou organizačnou štruktúrou, zabezpečením výberu, prípravy, výcviku, 

rozmiestnenia personálu a uvedomelým a rýchlym konaním fyzickej ochrany. Pod pojmom fyzická ochrana 

rozumieme bezprostredné stráženie chráneného objektu, priestoru, predmetu alebo iných chránených záujmov 

strážnou službou a nasadenie zásahovej jednotky. 

 

2.4  Komunikačné spôsobilosti 

Komunikačné spôsobilosti sú viazané na schopnosť systému efektívne využívať informačné zdroje a informačné 

nástroje na prepojenie technických, prevádzkových a personálnych spôsobilostí vytvoreného IBS. Je to súbor 

metód, programov, postupov a aktivít, ktorými sa realizuje maximálne využitie informácii získaných zberom, 

zaznamenávaním a výmenou (spätnou väzbou) s cieľom nájdenia optimálneho riešenia vzniknutého 

bezpečnostného problému. Vo všeobecnosti je to prijímanie a odovzdávanie správ, údajov, hodnôt, faktov, 

oznámení o určitej udalosti, jave, činnosti alebo iných dát medzi subsystémami alebo medzi systémom a okolím 

s využitím vytvorených komunikačných kanálov resp. prenosových ciest 

 

3.  INFORMAČNÉ TOKY V IBS 

IBS musí zabezpečovať efektívne využívanie informácií v rámci vytvoreného informačného systému na základe 

identifikácie informačných potrieb, ktoré súvisia s procesom získavania informácií, ich prvotným spracovaním 

a následnou distribúciou. IBS vo svojej podstate napĺňa znaky informačného a riadiaceho podsystému. 

Zabezpečuje efektívne využívanie dát, správ a informácií na základe identifikácie informačných potrieb 

súvisiacich s procesom získavania a prvotného spracovania ako reakcií na vznikajúce ohrozenie.[5] Umožňuje 

spoločné spájanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie získaných údajov a ich vzájomnú interakciu nielen 

formou spätnej väzby. Získané a vyhodnotené informácie sú poskytované pre proces rozhodovania a organizáciu 

následnej činnosti obsluhy, fyzickej ochrany alebo zásahovej jednotky v rámci riadiaceho podsystému IBS.  

Z uvedenej štruktúry informačného systému (Obrázok 3) jednoznačne vyplýva, že zdrojom informácií sú 

jednotlivé samostatné subsystémy tvorené technickými zariadeniami a personálom. Zabezpečujú zber 

potrebných údajov, ich transformáciu a prenos do pultu centralizovanej ochrany (ďalej len „PCO“). PCO je 

tvorený systémom spracovania a vyhodnotenia informácií a následne indikačným a signalizačným systémom 

zabezpečujúcim svetelnú, zvukovú alebo inú indikáciu stavu narušenia. Systém vyrozumenia aktivuje prvky 

fyzickej ochrany alebo zásahovú jednotku. Logger, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť  PCO,  je špecifické zariadenie 

slúžiace na archiváciu a zálohovanie požadovaných informácií. 
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Obr. 3 Schéma štruktúry informačného systému v rámci IBS (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na základe zobrazenia je zrejmé, že informačný systém nemožno stotožňovať len so systémom spracovania 

údajov. Je to systém pozostávajúci z: 

a) obsluhy,  

b) technických a programových prostriedkov zabezpečujúcich zber, prenos, spracovanie, výber, ukladanie, 

distribúciu a prezentáciu informácií pre potrebu rozhodovania,  

c) jednotky zabezpečujúcej zásah,  

d) spracovanej riadiacej a vyhodnocovacej dokumentácie.  

Základnou úlohou IBS je zabezpečenie dostatku relevantných, správnych a presných informácií v požadovanej 

forme. Z hľadiska obsahu prenášaných dát v rámci informačných tokov jednotlivých subsystémov je prenášané 

informácie možné rozdeliť na: 

a) situačné informácie (IS) - poskytujúce prehľad o situácii v chránenom objekte alebo subsystéme (bežia 

stále), 

b) operatívne informácie (IO) - vznikajúce ako bezprostredná reakcia na vytvárajúcu sa situáciu a sú určené 

na operatívne riadenie bezpečnostného systému napr.: indikácia stavu snímačov, smernice, plány, 

c) riadiace informácie (IR) -  ktorých vydanie pokračuje činnosťou napr.: poplachové informácie, povely, 

príkazy, nariadenia.     
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Obr. 4 Rozdelenie informácií v IS (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na zabezpečenie informačného procesu počínajúc zberom údajov a končiac odovzdaním informácie a prijatím 

rozhodnutia k minimalizácii hroziaceho ohrozenia sa vytvára informačný systém IBS. Je tvorený súborom 

informačných systémov jednotlivých subsystémov IBS s vzájomnými vzťahmi a väzbami zabezpečujúcimi 

požadované informácie. V rámci IBS je možné proces spracovávania vyššie uvedených informácií definovať ako 

logický, analyticko-syntetický spôsob prevodu správ človekom alebo technickým zariadením na požadovaný 

výstupný tvar. Môžeme ho posudzovať z dvoch hľadísk, ktoré sú v interakcii: 

a) hľadisko technických prostriedkov - deterministický systém, v ktorom sú vzájomné vzťahy subsystémov 

informačného systému pevne definované, 

b) hľadisko subjektov - stochastický systém, charakterizovaný spracovaním, prípravou a realizáciou 

rozhodnutí využívajúcich a aktualizujúcich informácie v rámci informačných procesov riadenia 

bezpečnostných služieb s dôrazom na pôsobenie ľudského faktora. 

 

3.1  Hľadisko technických prostriedkov 

Hľadisko technických prostriedkov informačného systému je tvorené účelným usporiadaním vzájomných 

vzťahov medzi zdrojmi informácie, procedúrami ich spracovania, prenosu, transformácie, uchovania, 

zobrazenia, poskytovania dát požadovaných obsluhou na ďalšie využitie s vytvorenou spätnou väzbou. 

Informačný systém technických prostriedkov je množinou informačných systémov jednotlivých subsystémov 

IBS a v závislosti od jeho štruktúry sa spravidla skladá z nasledujúcich častí: 

a) informačný subsystém perimetrickej ochrany, 

b) informačný subsystém plášťovej ochrany, 

c) informačný subsystém priestorovej ochrany, 

d) informačný subsystém predmetovej ochrany. 

Hlavným cieľom je zabezpečiť dostatok vierohodných a spoľahlivých informácií s minimálnym oneskorením, 

potrebných pre správne vyhodnotenie hroziaceho rizika a pre prijatie adekvátnych opatrení na elimináciu 

hrozieb. Celý dynamický systém prepojenia informačných vzťahov jednotlivých subsystémov musí 

zabezpečovať zmenšovanie neurčitosti poznania (entropie) alebo neistoty subjektov riadenia bezpečnostného 

systému. [6] Entropia (E) ako miera pre neistotu v správe, ktorú mal príjemca o danej udalosti pred prijatím 

informácií a ktorá sa jej prijatím odstránila, sa dá matematicky vyjadriť vzťahom:  

 

E =  − ∑ pi log2  (pi)
n
i= 1            (1) 

kde:  

pi- je pravdepodobnosť javu. 

 

3.2  Hľadisko subjektov 

Hľadisko subjektov v rámci bezpečnostného systému vyjadruje informačný tok v systéme riadenia bezpečnostnej 

služby alebo v systéme riadenia fyzickej ochrany na základe pripravených organizačných a režimových opatrení 

(smernice, pokyny, predpisy) a vstupov z technických prostriedkov informačného systému. Pri charakteristike je 

možné vychádzať z dvoch uhlov pohľadu: 

a) organizačný - na základe hierarchického vnútorného usporiadania spoločnosti má aj informačný systém 

hierarchickú štruktúru na základe vytvorených jednotlivých  organizačných jednotiek spoločnosti napr.: 

vedenie, oddelenia, prevádzky,  

b) funkčný - na základe funkčnej štrukturalizácie je systém rozdelený do funkčných podsystémov na 

riadenie jednotlivých výkonných činností napr.: odborné vzdelávanie, prevádzka bezpečnostného systému 

a pod. 
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Základné požiadavky kladené pre fungovanie vytvoreného celku subjektov:  

a) informácie musia byť získané rýchlo a v požadovaných intervaloch, aby mohli byť efektívne využité pri 

rozhodovacom procese, 

b) informačný tok musí zabezpečiť požiadavku čo najkratšej cesty ku konečnému príjemcovi, 

c) v informačnom systéme musí byť čo najmenej sprostredkujúcich článkov, ktoré môžu byť príčinou 

deformácie alebo dezinformácie, 

d) informačný systém musí pôsobiť integrujúco, musí zabezpečiť účinnú spätnú väzbu, 

e) informačný systém musí byť schopný reagovať na prípadné zmeny podmienok, 

f) bezpečnosti informačného systému jednak z pohľadu spoľahlivosti, ochrany pred zneužitím a následnému 

narušeniu bezpečnosti IBS.    

 

Hlavnou úlohou informačného systému v oblasti komunikácie subjektov je zaistiť taký stupeň informovanosti 

riadiacich a výkonných článkov, aby poskytovaná informácia o bezpečnostnej situácii bola relevantná, 

pertinentná, neredundantná a bola k dispozícii včas. Mala by podporovať najdôležitejšie procesy prebiehajúce 

v IBS. Jedným z takýchto procesov je proces rozhodovania (Ro) charakterizovaný ako výsledok vedomého 

konania, ktoré prebieha v konkrétnom prostredí a v konkrétnych podmienkach. Ako dôsledok iných 

nepredvídateľných skutočností sa do procesu rozhodovania vnáša neurčitosť. Podmienená je celkovým počtom 

javov zahrnutých do procesu, nedostatkom informácií a poznatkov o prebiehajúcich javoch resp. ako dôsledok 

iných nepredvídateľných skutočností. Rozhodovanie je funkciou riadenia, určené funkčnou závislosťou 

subjektívnych činiteľov (S), objektívnych činiteľov (O), ako aj prostredia (M), neoddeliteľného rámca riadenia.  

 

RO = f (S, O, M)            (2) 

 

4.  MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE INFORMAČNÝCH PROCESOV 

IBS je vo svojej podstate súhrn technických prostriedkov s ich charakteristikami a personálu s vplyvom 

ľudského faktora. Spolu vytvárajú fungujúci celok zabezpečujúci ochranu a bezpečnosť chráneného záujmu 

s požadovanými spôsobilosťami. IBS je zložitým systémom, prototypom bezpečnostného systému navrhnutým 

a realizovaným podľa významu chráneného záujmu. Dôraz je položený na zaistenie bezpečnosti, ochrany 

životov, zdravia osôb a majetku a v neposlednom rade aj na efektívnosť vynaložených prostriedkov. Vhodné je 

optimalizovať už jeho štruktúry definovaním základných funkcii systému a jeho elementárnych častí pri návrhu 

a realizácii komplexného projektu bezpečnosti. Ak sa budeme zaoberať optimalizáciou informačných procesov 

z jednotlivých hľadísk, v každom z nich musíme identifikovať možné kritické miesta z hľadiska časových, 

bezpečnostných a integrujúcich vlastností systému alebo subjektu. [7]  

Pri optimalizácii z hľadiska časového musíme prihliadať na podstatu chráneného záujmu, ktorá zásadným 

spôsobom ovplyvňuje vzájomný vzťah časových intervalov doby potrebnej na prekonanie systému ochrany 

objektu charakterizovanú časom napadnutia chráneného záujmu a doby reakcie fyzickej ochrany alebo zásahovej 

jednotky (polícia, bezpečnostná služba).   

Pri optimalizácii z hľadiska bezpečnostného je potrebné položiť dôraz na použité technické prostriedky, ich 

vzájomnú kompatibilitu a integráciu do bezpečnostného systému tak, aby boli vzájomne kooperujúce a funkčne 

zabezpečené v prípade ich možného zlyhania (porucha prostriedku, úmyselné zničenie a podobne). 

Pri optimalizácii z hľadiska integrujúcich vlastností systému je potrebné zamerať pozornosť na spracované 

a aktualizované organizačné a administratívno-režimové opatrenia (štandardné operačné postupy) 

a zabezpečenie fyzickej ochrany, ako prvku na bezprostredné stráženie objektu kritickej infraštruktúry strážnou 

službou a nasadenie zásahovej jednotky.  

Optimalizácia informačných procesov v bezpečnostnom systéme je veľmi široko rozvetvená problematika. 

Jednotlivé spôsobilosti IBS sú úzko previazané, na seba vplývajúce, od seba navzájom závislé.  
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Obr. 5 Štrukturálna schéma väzieb v IBS (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Možnú optimalizáciu informačných procesov v bezpečnostnom systéme je možné riešiť z dvoch hľadísk 

(Obrázok 5): 

a) optimalizácia z hľadiska technických prostriedkov (optimalizácia zberu dát, optimalizácia 

informačných tokov, vyhodnocovanie, optimalizácia zobrazenia a uchovania informácii),  

b) optimalizácia z hľadiska subjektov a vzájomných väzieb (optimalizácia činnosti obsluhy PCO, 

optimalizácia informačných tokov PCO – zásahová jednotka, optimalizácia organizačných a režimových 

opatrení). 

Pri hodnotení možností optimalizácie informačných procesov z hľadiska technických prostriedkov je možné 

konštatovať, že ich funkčné a prevádzkové charakteristiky sú závislé od zaradenia technického prostriedku podľa 

stupňa zabezpečenia. Zaradenie technického prostriedku podľa príslušného stupňa zabezpečenia určuje výrobca 

komponentu, ktorý deklaruje parametre výrobku pri dodržaní ním odporúčaných pravidiel inštalácie a spôsobov 

používania. Všetky oblasti možnej optimalizácie časových, bezpečnostných a integrujúcich funkcií systému 

zabezpečujúceho spoľahlivú výmenu a poskytovanie informácií sú riešené normou v rámci prijatých postupov a 

štandardov. Matematicky je možné kvalitu technických prostriedkov bezpečnostného systému s integrovaným 

informačným systémom definovať vzťahom:  

                           QTP  =  f (BeTr)            (3) 

kde: 

QTP - kvalita technických prostriedkov, 

BeTr - bezpečnostná trieda. 

Z uvedeného vzťahu jednoznačne vyplýva, že možnosti optimalizácie informačných procesov v informačnom 

systéme závisia od bezpečnostnej triedy (BeTr) jednotlivých subsystémov IBS prispievajúcich do informačného 

systému dátami, správami alebo informáciami.  

Optimalizáciu z hľadiska subjektov a vzájomných väzieb je možné rozdeliť na procesy, ktoré vo väčšej alebo 

menšej miere využívajú, poskytujú alebo aktualizujú informácie v informačnom systéme: 

a) proces riadenia, 

b) proces rozhodovania, 

c) proces nasadenia personálu. 

Uvedené procesy sú závislé na ľudskom faktore a ich výsledná kvalita uvedená vzťahom (4) je daná kvalitným 

výberom, prípravou, vyškolením a rozmiestnením osôb na zabezpečenie fyzickej ochrany.  

QPERS  =  f (QRIAD  ∧  QFO )            (4) 

kde: 

QPERS - kvalita personálu, 

QRIAD - kvalita riadenia, 

QFO - kvalita fyzickej ochrany. 

Výslednú kvalitu bezpečnostného systému (QBS) je možné vyjadriť ako funkciu kvality technických prostriedkov 

(QTP) v konjunkcii s kvalitou personálu (QPERS ): 

 

QBS  =  f (QTP  ∧  QPERS )           (5) 

 

5.ZÁVER 

Zaistenie bezpečnosti je proces, ktorý začína vytvorením komplexného projektu a končí interakciou 

inštalovaných technických prostriedkov a obsluhujúceho personálu s cieľom zaistenia bezpečnosti a 
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zabezpečenia ochrany životov, zdravia osôb a majetku. [8] IBS vytvorený s cieľom zaistenia bezpečnosti je 

možné realizovať od jednoduchého funkčného systému zloženého z niekoľkých subsystémov až po 

komplikované, komplexné, sofistikované riešenia.  

 

Flexibilita riešenia IBS sa dosahuje vhodnou voľbou a kombináciou jednotlivých subsystémov s ich vzájomným 

prepojením. V každom vytvorenom IBS je však potrebné zvážiť možnosti a potrebu technických prostriedkov 

a personálu s dôrazom na získavanie, prenos a vyhodnotenie informácií v rámci existujúceho informačného 

systému. K tomu je potrebné prispôsobiť štruktúru zdrojov, informačných kanálov, indikačných a signalizačných 

zariadení prepojených na personálom obsluhované pracovisko. Musíme si uvedomiť, že je potrebná nielen 

spoľahlivá detekcia narušenia, ale aj rýchla, správna, adekvátna a vyvážená reakcia osôb na získané, spracované 

a vyhodnotené informácie.  

Je možné realizovať rôzne uhly pohľadu na potrebu optimalizácie informačných procesov prebiehajúcich v 

bezpečnostnom systéme na základe identifikácie kritických miest v rovine časových, bezpečnostných 

a integrujúcich vlastností systému. My sme sa zamerali na technické prostriedky priamo prispievajúce 

informáciami o narušení stavu do vytvoreného informačného systému a na ľudský činiteľ. Personál je podľa 

nášho názoru neoddeliteľnou súčasťou informačných procesov nielen v oblasti využívania informácií 

smerujúcich k eliminácii narušiteľa, ale do vytvoreného informačného systému informáciami smerujúcimi k ich 

aktualizácii aj v nemalej miere prispieva. 

 

Táto práca bola podporená výstupmi projektu „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v 

oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií“, ktorý bol súčasťou riešenia úlohy 

Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v rámci operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 2 

Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 

praxe, kód výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ číslo 

OPVaV-2009/2.2/04-SORO, v súlade so zmluvou číslo 128/2010/2.2/OPVaV. 
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JEDNOTA TEORETICKEJ A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY 

BEZPEČNOSTNÝCH MANAŽÉROV NA AKADÉMII 

POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE 
 

Vladimír BLAŽEK1 

 

THE UNITY OF THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING OF SECURITY 

MANAGERS AT THE POLICE ACADEMY IN BRATISLAVA 
 

 

Abstrakt: Príspevok na základe zistenia a výsledkov jednej časti medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy 

„Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii 

Policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 

Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole 

manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach “ približuje základné okruhy problémov zabezpečenia 

jednoty teoretickej a praktickej prípravy študentov. Využíva výsledky realizovaného výskumu pre analýzu 

stávajúceho stavu, prezentuje prístupy Katedry verejnej správy a krízového manažmentu, garantov 

a spolugarantov študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného odboru 8.3.2 

Bezpečnostné verejno-správne služby na Akadémii PZ v Bratislave, taktiež predostiera skupiny odporúčaní 

k prehĺbeniu jednoty teoretickej a praktickej prípravy na vysokej škole smerovanej k prehĺbeniu profesijných 

spôsobilostí absolventov. 

Kľúčové slová: Výchovno-vzdelávací proces, teoretická a praktická príprava, profesijné spôsobilosti absolventa. 

 

Abstract: Based on the findings and results of one part of the international scientific research project 

"Methodology of Construction of Typical Crisis Scenarios for Training of Students - Crisis Managers at the 

Academy of the Police Force in Bratislava, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik in 

Liptovský Mikuláš, University of Security Management in Košice, Pomeranian University in Slupsk and Higher 

School of Management, Marketing and Foreign Languages in Katowice, the article deals with the main issues in 

the field of ensuring the unity of theoretical and practical training of students. The author uses the results of the 

conducted research to analyse the existing conditions, presents the approaches of the Public Administration and 

Crisis Management Department, guarantors and co-guarantors of the study program 8.3.2 Security and Legal 

Services in Public Administration - Security Public- Administration Services at the Academy of the Police Force 

in Bratislava, and comes up with a group of recommendations for deepening of the unity of theoretical and 

practical training at a university with the aim of developing the professional competence of graduates. 

Keywords: Educational process, theoretical and practical training, professional competence of a graduate. 

 

 

1. ÚVOD 

Reálna bezpečnostná prax a bezpečnostné prostredie regionálnej úrovne v štátnej správe a samospráve, ako aj 

perspektívy jeho rozvoja nastolili pred Akadémiu Policajného zboru v Bratislave v študijnom programe 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného odbor 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby, 

potrebu prípravy odborníkov pre jednotlivé manažérske pozície v bezpečnostnom systéme štátnej správy 

a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni. Táto požiadavka praxe vyžadovala sumarizáciu spôsobilostí 

a profesijných kompetencií na jednotlivé odborné pozície - výkonný zamestnanec - stredný manažment - 

vrcholový manažment a potrebu prípravy krízového manažéra verejnej správy na jednotlivých stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania. V procesu prípravy výučbovej dokumentácie na komplexnú akreditáciu (2012-

2014) bolo zo strany garantov, spolugarantov a garantujúcich pracovísk - najmä katedier, reagované najmä na 

zmenené vonkajšie, ako aj vnútorné podmienky, využité získané skúsenosti a poznatky z doposiaľ realizovaného 

programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Práve realizácia prípravy novej edukačnej 

dokumentácie bola podnetom k tvorba inovovaných a nových informačných listov a tematických plánov 

predmetov v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného odbor 8.3.2 

Bezpečnostné verejno-správne služby, ako aj príprave tretieho stupňa vysokoškolskej prípravy vo vyššie 

uvedenom odbore, najmä na katedre verejnej správy a krízového manažmentu, ako jednej z rozhodujúcich 

katedier v procese prípravy študentov uvedeného študijného odboru, ktoré reagovali na aktuálne teoretické 

a praktické okruhy v oblasti krízového manažmentu vo verejnej správe. Bola to najmä problematika dynamiky 

                                                           
1 doc. Vladimír Blažek, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra verejnej správy a krízového manažmentu, Sklabinská 1, 835 
17 Bratislava, e-mail: vladimir.blazek@minv.sk 
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bezpečnostného prostredia, jeho neurčitosti, nestability a objektívne generovanie bezpečnostných rizík a hrozieb, 

na ktoré je žiaduce reagovať v systéme prípravy a edukačnom procese na Akadémii PZ v Bratislave. 

Ďalšou významnou skutočnosťou boli a sú realizované zmeny v organizácii miestnej štátnej správy od roku 

2007. Koncepcia organizácie miestnej štátnej správy realizovaná v rámci prvej etapy programu ESO („ESO“ - 

efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa), ktorej ústredným cieľom bolo zrušenie prevažnej väčšiny 

krajských štruktúr orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy, a ktorá bola vykonaná prijatím zákona č. 

345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Druhá etapa reformy ESO bola vykonaná po prijatí zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom bolo zrušiť niektoré miestne orgány štátnej 

správy a súčasne ustanoviť právne postavenie a pôsobnosť okresných úradov, ktoré sa „de facto“ mali stať ich 

právnymi nástupcami. Je zameraná predovšetkým na integráciu pôsobnosti vybraných orgánov špecializovanej 

miestnej štátnej správy do pôsobnosti jedného štátneho úradu na miestnej úrovni so všeobecnou vecnou 

kompetenciou - okresných úradov.1 Realizované legislatívne a organizačné opatrenia v kontexte riešenia 

problematiky efektívnosti verejnej správy zasiahli aj problematiku krízového manažmentu vo verejnej správe, 

a to oblasť obrany, civilnej ochrany, prípravy civilnej ochrany a obrany, záchrany, obnovy ai. na úrovni miestnej 

štátnej správy a významným spôsobom ovplyvnili stávajúci stav.  

Nastolená realita významným spôsobom mení predošlé riešenie uvedenej problematiky, preto vyžaduje 

adekvátnu reakciu v systéme prípravy krízových manažérov na jednotlivých stupňoch vysokoškolskej prípravy 

aj v oblasti teoretickej a praktickej prípravy v zmenených podmienkach. V tomto smere majú učitelia Akadémie 

PZ, osobitne učitelia zaradení na Katedre verejnej správy a krízového manažmentu mimoriadne dôležitú úlohu, 

pretože na ich pleciach je ťarcha zodpovednosti za výsledky výchovnovzdelávacieho procesu v oblasti krízového 

manažmentu vo verejnej správe. Všeobecne možno konštatovať, že učitelia vysokých škôl, bez ohľadu na 

skutočnosť, či sa jedná o školy verejné, súkromné či štátne, robia pre rozvoj spoločnosti ďaleko viac, ako len 

samotné realizovanie vyučovacieho procesu. Učitelia okrem odovzdávania nadobudnutých vedomostí, 

praktických návykov, zručností a iných odborných spôsobilostí vždy novej a novej generácie, prispievajú 

k rozvoju spoločnosti aj svojou vedeckou činnosťou. Jej podstata a zmysel sa nevyčerpáva len vytváraním 

prirodzeného a potrebného teoretického základu pre pedagogické a následne aj pre ďalšie vedecké aktivity 

odborných katedier, či neustálym skvalitňovaním výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja 

teoretických základov určitej vedeckej disciplíny. Táto náročná činnosť má aj významný prakticko-aplikačný 

aspekt umožňujúci pružne reagovať na dôležité súvislosti dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. 2 

 

2. ANALÝZA STAVU TEORETICKEJ A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY ŠTUDENTOV 

2.1  Východiská analýzy stavu teoretickej a praktickej prípravy študentov na Akadémii PZ 

Na základe analýzy stavu a získaných skúseností, podnetov garantov a spolugarantov bakalárskeho 

a magisterského študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe bola pozornosť sústredená 

aj na problematiku jednoty teoretickej a praktickej prípravy a podporu rozvoja aktivít v oblasti teoretickej 

prípravy a praktickej prípravy študentov. Jednotlivé úrovne verejnej správy a samosprávy prezentujú profesijné 

požiadavky, ktoré sú základom profilu absolventa konkrétneho stupňa vysokoškolského vzdelávania aj 

v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby na Akadémii PZ. Tie sú aj určujúce pre tvorbu 

optimálneho pomeru teoretických vedomostí, intelektuálnych a praktických spôsobilostí, návykov a schopností 

vo vysokoškolskej príprave prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania študentov (od roku 2015 po 

úspešnej akreditácii aj tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania). 

Na komplex zmien v bezpečnostnom prostredí a spoločnosti, na úroveň a rast poznania v oblasti teórie ako aj 

praxe reagovala skupina odborníkov Akadémie PZ v Bratislave predmetného študijného odboru napríklad: 

• spracovaním vysokoškolskej učebnice „Krízový manažment vo verejnej správe“ (Buzalka J. 2008), 

a zaradením do výučby magisterského študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 

študijného odbor 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby nového predmetu „Krízový manažment vo 

verejnej správe 1 a 2“; 

• vypracovaním obsahu (tematického plánu a informačného listu predmetu), spracovaním vysokoškolskej 

učebnice „Teória bezpečnostných rizík“ (Buzalka J. 2012), a zaradením do výučby magisterského 

študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného odbor 8.3.2 Bezpečnostné 

verejno-správne služby nového predmetu „Krízové scenáre“, spracovanie vysokoškolských skrípt „Krízové 

scenáre“ (Blažek V. a kol. 2012), vedeckej monografie „ Rozvoj bezpečnostných rizík a tvorba krízových 

scenárov pre verejnú správu“ (Buzalka J., Blažek V., Dworzecki J., Urbanek A. a kol. 2014) ; 

• aktívnym plnením stanovených vedeckovýskumných úloh (integrovanej vedeckovýskumnej úlohy „Teórie 

a metodológie krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho 

poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“ - zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc., 

medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu 

študentov - krízových manažérov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl 

generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 
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Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov 

v Katoviciach“3 zodpovedný riešiteľ doc. Vladimír Blažek, CSc. ai.) a publikačnou činnosťou. 

Náročnosť vysokoškolskej prípravy odborníkov pre verejnú správu, potreba úzkeho spojenia výučby s praxou, 

požiadavka aplikácie moderných a efektívnych nástrojov vyučovania a požiadavka reagovať na aktuálne 

vedecké a praktické problémy sa stali významnými atribútmi spolupráce štátnych vysokých škôl 

s bezpečnostným zameraním, a to - Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Akadémie ozbrojených síl 

generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej aj AOS) a to aj v oblasti riešenia problematiky 

krízových scenárov a najmä spolupráce so Simulačným centrom (ďalej aj SC) AOS , ako aj s riadiacimi 

a výkonnými subjektmi bezpečnostného systému štátu. 

Prijatá koncepcia, orientovala pozornosť okrem vyššie uvedených teoretických aktivít na problematiku 

postupného oboznamovania študentov študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 

študijného odbor 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne s praktickou činnosťou krízového manažmentu vo verejnej 

správe. Vyššie uvedený prístup v sebe obsahoval skupinu činností a aktivít, ako napríklad: 

• Exkurzie spojené s výkladom vo vybraných subjektoch krízového manažmentu verejnej správy, ako 

napríklad: Sekcie krízového riadenia MV SR, Úradu jadrového dozoru, SHMÚ, JE Jaslovské Bohunice 

a Mochovce, OÚ Bratislava I - odbor krízového riadenia, Brigády HaZZ v Malackách, Horskej záchrannej 

služby v Jasnej; Banskej záchrannej služby pracovisko Zohor; dispečerského pracoviska tunela Branisko. 

• Realizácia riadenej odbornej praxe na záver 1. ročníka magisterského štúdia spojenej s oboznámením sa 

s možnosťami SC AOS a praktickým nácvikom činností cvičiacich subjektov verejnej správy na tomto 

edukačnom pracovisku v rozsahu 2 dní. 

• Vyvrcholením praktické prípravy, ktorá bola zámerne v 3. a 4. semestri magisterského štúdia sústredená aj 

v teoretickej oblasti na teóriu rizík a krízový manažment vo verejnej správe, je realizácia cvičenia v SC 

AOS v rozsahu dvoch výučbových dní podľa pripraveného zámeru cvičenia, sústredeného na činnosť 

krízového štábu obce, činnosti koordinačného strediska IZS, výjazdovej skupiny Okresného úradu, činnosť 

operátorov IZS ai..  

 

2.2  Parciálne výsledky empirického výskumu 

Na poznanie kvality stavu systému teoretickej a praktickej prípravy študentov magisterského študijného 

programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne 

služby, ktorý obsahuje teoretickú prípravu ako aj praktické riešenia krízových situácií, bol zameraný empirický 

výskum vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - 

krízových manažérov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémii 

v Slupsku a Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“, ktorý v podmienkach 

Akadémie PZ v Bratislave priniesol podnetné zistenia.  

V nasledujúcej časti prezentujeme iba časť výsledkov empirického výskumu, a to tú skupinu otázok a odpovedí 

študentov magisterského študijného programu (112 respondentov) a skupinu odpovedí zainteresovaných 

učiteľov Akadémie PZ (5 respondentov - členov katedry verejnej správy a krízového manažmentu). Pri 

hodnotení v uvedených tabuľkách bola využitá nasledujúca škála: 1 - áno, pravidelne, vždy, ++; 2 - áno, 

prevažne, +; 3 - dakedy áno, dakedy nie, občas, 0; 4 veľmi zriedka, -; 5 - nikdy, - -.4 

 

2.2.1  Otázka 

Je výučba predmetov Vášho študijného programu previazaná s praktickou prípravou? 

 
Obrázok 1 Grafické znázornenie otázky 

 

Na uvedenú otázku odpovedalo 112 respondentov a percentuálne rozloženie odpovedí uvádza kruhový graf , 

kedy na otázku áno pravidelne odpovedalo 6,3 %; na otázku áno, prevažne odpovedalo 25,8 %; na otázku občas 

odpovedalo 41,1 %; veľmi zriedka 25 %; na otázku nikdy odpovedalo 1,8%. Koľko študentov odpovedalo na 

jednotlivé otázky je uvedené na stĺpcovom grafe, kedy na otázku áno pravidelne odpovedalo 7 študentov; na 

otázku áno, prevažne odpovedalo 29 študentov; na otázku dakedy áno, dakedy nie odpovedalo 46 študentov; 
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veľmi zriedka 28 študentov; na otázku nikdy odpovedali 2 študenti. Pri uvedenej otázke bol dosiahnutý stredový 

priemer 2,902; modus 3; medián 3; smerodajná odchýlka 0,910; rozptyl 0,828. 

 

Tabuľka 1 Vyhodnotenie vyššie uvedenej otázky realizovaného prieskumu učiteľov 

1. 
Je výučba predmetov Vášho študijného 

programu previazaná s praktickou prípravou? 
1 2 3 4 5 

 Učitelia KVSKM Akadémie PZ 5 0 0 0 0 

Ʃ 
5 

(100,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Zdroj: prieskum 

 

Grafické znázornenie odpovedí vyššie uvedenej otázky realizovaného prieskumu učiteľov. 

 
Obrázok 2 Grafické znázornenie otázky - učitelia. 

 

Učitelia hodnotia problematiku na najvyššej úrovni pozitívneho pásma hodnotenia. Z porovnania hodnotenia 

uvedenej otázky je zrejmé že existuje rozdiel hodnotenia študentov a učiteľov. Po rozbore problematiky sme sa 

priklonili k názoru, že značne pozitívne hodnotenia učiteľov (najvyššia úroveň pozitívneho hodnotenia) vyplýva 

z výrazného posunu rozsahu prepojenia výučby s praxou realizovaných za posledné 2-3 roky na katedre VSKM, 

na druhej strane študenti túto problematiku hodnotia tiež pozitívne, ale na krajnej úrovni pozitívneho pásma.  

 

2.2.2  Otázka 

Je dostatok praktickej prípravy na vašej škole? 

 
Obrázok 3 Grafické znázornenie otázky. 

 

Na uvedenú otázku odpovedalo 112 respondentov a percentuálne rozloženie odpovedí uvádza kruhový graf , 

kedy na otázku áno pravidelne odpovedalo 1,8 %; na otázku áno, prevažne odpovedalo 4,5 %; na otázku občas 

odpovedalo 35,7 %; veľmi zriedka 53,5 %; na otázku nikdy odpovedalo 4,5%. Koľko študentov odpovedalo na 

jednotlivé otázky je uvedené na stĺpcovom grafe, kedy na otázku áno pravidelne odpovedali 2 študenti; na otázku 

áno, prevažne odpovedalo 5 študentov; na otázku občas odpovedalo 40 študentov; veľmi zriedka 60 študentov; 

na otázku nikdy odpovedalo 5 študentov. Pri uvedenej otázke bol dosiahnutý stredový priemer 3,545; modus 4; 

medián 4; smerodajná odchýlka 0,734; rozptyl 0,535. 

 

Tabuľka 2 Vyhodnotenie vyššie uvedenej otázky realizovaného prieskumu učiteľov. 

2. 
Je dostatok praktickej prípravy na 

vašej škole ?  
1 2 3 4 5 

 Učitelia KVSKM Akadémie PZ 2 2 1 0 0 

Ʃ 
0 

(40%) 

2 

(40%) 

1 

(20%) 

10 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Zdroj: prieskum 
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Grafické znázornenie odpovedí učiteľov vyššie uvedenej otázky realizovaného prieskumu 

 
Obrázok 4 Grafické znázornenie otázky - učitelia. 

 

Učitelia hodnotili vyššie uvedenú problematiku v pásme vysoká úroveň pozitívneho hodnotenia. Z porovnania 

hodnotenia uvedenej otázky študentmi a učiteľmi je zrejmé, že existuje „rozdiel“ hodnotenia študentov 

a učiteľov aj v tejto otázke. Po rozbore problematiky sme sa priklonili k názoru, že pozitívne hodnotenia 

učiteľov (vysoká úroveň pozitívneho hodnotenia) vyplýva z výrazného posunu rozsahu prepojenia výučby 

s praxou realizovaných za posledné 2-3 roky na katedra VSKM, ako sme konštatovali 

v hodnotení predchádzajúcej otázky, na druhej strane študenti túto problematiku hodnotia v stredovej úrovni 

negatívneho pásma.  

 

2.2.3  Otázka 

Uplatňovali učitelia také prístupy, ktoré viedli k vašej motivácii na praktickú prípravu? 

 
Obrázok 5 Grafické znázornenie otázky. 

 

Na uvedenú otázku odpovedalo 112 respondentov a percentuálne rozloženie odpovedí uvádza kruhový graf , 

kedy na otázku áno pravidelne odpovedalo 6,3 %; na otázku áno, prevažne odpovedalo 44,6 %; na otázku občas 

odpovedalo 39,6 %; veľmi zriedka 7,1 %; na otázku nikdy odpovedalo 2,7%. Koľko študentov odpovedalo na 

jednotlivé otázky je uvedené na stĺpcovom grafe, kedy na otázku áno pravidelne odpovedalo 7 študentov; na 

otázku áno, prevažne odpovedalo 50 študentov; na otázku občas odpovedalo 44 študentov; veľmi zriedka 8 

študentov; na otázku nikdy odpovedali 3 študenti. Pri uvedenej otázke bol dosiahnutý stredový priemer 2,554; 

modus 2; medián 2; smerodajná odchýlka 0,826; rozptyl 0, 682. 

Na vyššie uvedenú otázku odpovedali zainteresovaní učitelia nasledovne: 

 

Tabuľka 3 Vyhodnotenie otázky realizovaného prieskumu. 

3. 
Uplatňujete také prístupy, ktoré vedú 

k motivácii študentov na praktickú prípravu? 
1 2 3 4 5 

 Učitelia KVSKM Akadémie PZ 5 0 0 0 0 

Ʃ 
5 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Zdroj: prieskum 
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Grafické znázornenie odpovedí učiteľov vyššie uvedenej otázky realizovaného prieskumu 

 
Obrázok 6 Grafické znázornenie otázky - učitelia. 

 

Učitelia hodnotia problematiku na najvyššej úrovni pozitívneho pásma hodnotenia. Z porovnania hodnotenia 

uvedenej otázky študentmi a učiteľmi je zrejmé, že existuje blízke hodnotenia študentov a učiteľov v tejto 

otázke, aj keď u učiteľov na veľmi vysokej úrovni pozitívneho hodnotenia a u študentov na vysokej úrovni. Po 

rozbore problematiky sme konštatovali, že pozitívne hodnotenia učiteľov, ako aj študentov v tejto otázke je 

významným signálom o uvedomovanej potrebe motivovať a rozvíjať praktické spôsobilosti.  

 

2.2.4  Otázka 

Je podľa Vášho názoru potrebná praktická príprava na vašu budúcu profesiu? 

 
Obrázok 7 Grafické znázornenie otázky. 

 

Na uvedenú otázku odpovedalo 112 respondentov a percentuálne rozloženie odpovedí uvádza kruhový graf, 

kedy na otázku áno odpovedalo 83 %; na otázku áno, prevažne odpovedalo 9,8 %; na otázku občas odpovedalo 

3,6 %; veľmi zriedka 1,8 %; na otázku nikdy odpovedalo 1,8%. Koľko študentov odpovedalo na jednotlivé 

otázky je uvedené na stĺpcovom grafe, kedy na otázku áno pravidelne odpovedalo 93 študentov; na otázku áno, 

prevažne odpovedalo 11 študentov; na otázku občas odpovedali 3 študenti; veľmi zriedka 2 študenti; na otázku 

nikdy odpovedali 2 študenti. Pri uvedenej otázke bol dosiahnutý stredový priemer 1,295; modus 1; medián 1; 

smerodajná odchýlka 0,779; rozptyl 0,606. 

 

Tabuľka 4 Vyhodnotenie otázky realizovaného prieskumu učiteľov.  

4. 

Je podľa Vášho názoru potrebná 

praktická príprava na budúcu 

profesiu Vašich študentov? 

1 2 3 4 5 

 Učitelia KVSKM Akadémie PZ 5 0 0 0 0 

Ʃ 
5 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Zdroj: prieskum 
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Grafické znázornenie odpovedí otázky realizovaného prieskumu 

 
Obrázok 8 Grafické znázornenie otázky - učitelia. 

 

Učitelia hodnotia problematiku na najvyššej úrovni pozitívneho pásma hodnotenia. Z porovnania hodnotenia 

uvedenej otázky študentmi a učiteľmi je zrejmé že exituje „zhoda“ hodnotenia študentov a učiteľov v tejto 

otázke - veľmi vysoká úroveň pozitívneho hodnotenia. Po rozbore problematiky sme konštatovali, že pozitívne 

hodnotenia učiteľov ako aj študentov v tejto otázke a významným motivačným a zjednocujúcim postulátom 

spoločnej činnosti, zameranej k dosiahnutiu jednoty teoretickej a praktickej prípravy na Akadémii PZ 

v Bratislave. 

Na poznanie kvality stavu systému teoretickej a praktickej prípravy študentov magisterského štúdia 

a nasledujúcej analýzy sme vybrali skupinu otázok realizovaného empirického výskumu v predmetnej 

vedeckovýskumnej úlohe. Na základe analýza a komparácie získaných poznatkov sme dospeli k nasledujúcim 

výsledkom a hodnotiacim súdom. 

• Na otázku „Je výučba predmetov Vášho študijného programu previazaná s praktickou prípravou“, bol 

rozdiel hodnotenia študentov a učiteľov - učitelia hodnotili v najvyššej úrovni pozitívneho pásma 

a študenti v najnižšej úrovni pozitívneho pásma; 

• Na otázku „Je dostatok praktickej prípravy na vašej škole?“, bol rozdiel hodnotenia študentov 

a učiteľov výrazný - učitelia hodnotili v najvyššej úrovni pozitívneho pásma a študenti v stredovej 

úrovni negatívneho pásma; 

• Na otázku „Uplatňovali učitelia také prístupy, ktoré viedli k vašej motivácii na praktickú prípravu?“, 

bol rozdiel hodnotenia študentov a učiteľov - keď u učiteľov bolo hodnotenie na veľmi vysokej úrovni 

pozitívneho hodnotenia a u študentov na vysokej úrovni pozitívneho pásma;  

• Na otázku „Je podľa Vášho názoru potrebná praktická príprava na vašu budúcu profesiu?“ bola 

preukázaná „zhoda“ hodnotenia študentov a učiteľov, a to v hodnotení - veľmi vysoká úroveň 

pozitívneho hodnotenia. 

Prezentovaný príklad získaných odpovedí a ich hodnotenia nás vedie k poznaniu reálneho stavu, že dosiahnutie 

rovnakých hodnotiacich súdov a názorov nie je jednoduché, a že je nutná spätná väzba na monitorovanie 

názorov študentov a ich komparácia s názormi učiteľov. Potvrdila sa aj všeobecne platná poučka, že nie je 

možné sa uspokojiť s vlastnými postojmi a názormi, ale že je nutné ich konfrontovať s názormi študentov, ako aj 

odborníkov z praxe a výchovno-vzdelávací proces neustále zdokonaľovať. 

Získané poznatky z realizovaného výskumu ako aj vlastnej praxe a odporúčaní odborníkov rezortu MV SR 

ukázali na potrebu v procese praktickej prípravy študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného odbor 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne 

v nastávajúcom období položiť dôraz okrem iného aj na: 

• Riadené odborné praxe na obecných a mestských úradoch, u zložiek Integrovaného záchranného 

systému a vybraných prvkoch bezpečnostného systému s obsahovým zameraním na riadiacu, 

plánovaciu, výkonnú a kontrolnú oblasť krízového manažmentu, funkčné povinnosti vybraných 

pracovníkov, systém spolupráce a podpory v krízovom manažmente verejnej správy, možnosti 

zefektívnenia činností v krízových situáciách; 

• Realizáciu praktických projektov študentov na prevenciu a riešenie vybraných skupín krízových 

scenárov; 

• Zadávanie študentom analýz silných a slabých stránok riešenia reálnych krízových udalostí krízovými 

štábmi v nedávnej minulosti - realizovať prípadové analýza a štúdie; 

• Organizovanie a zaraďovanie do výučby analytických a rozhodovacích cvičení študentov v rámci 

riešenia typových krízových scenárov; 
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• Širšie zastúpenia doplnkových motivačných akcií k podpore výučby skupiny predmetov 

bezpečnostného zamerania; 

• Organizovanie (v spolupráci so Sekciou KM MV) predpromočnej praxe na vybraných pracoviskách 

MV SR; 

• Zavedenie absolventskej praxe pre študentov vyššie uvedeného študijného programu, ktorý nenastúpili 

do pracovného pomeru bezprostredne po absolvovaní školy a chcú pracovať v pôsobnosti MV SR; 

• Dopracovanie a inováciou výučbovej dokumentácie stávajúcich študijných programov, informačných 

listov predmetov a tematických plánov výučby jednotlivých predmetov. 

Poslaním realizácie vyššie uvedenej skupiny praktických aktivít a zamestnaní študentov budúcich krízových 

manažérov, ale aj celkovej výchovno-vzdelávacej snahy pracovníkov Akadémie PZ je najmä: 

• Formovať a rozvíjať ich analytické a riadiace spôsobilosti, prehlbovať návyky v koordinácii prvkov 

krízového manažmentu, ich súčinnosti, vzájomnej podpore a harmonizácii ich činnosti;  

• Rozvíjať spôsobilosť pracovať v tíme - tímovej práce; 

• Rozvíjať spôsobilosti práce s mapou, geografickými informačnými prostriedkami, informačnými 

zdrojmi a informáciami; 

• Zdokonaľovať analytické spôsobilosti a zvládnutia rozhodovania v krízových situáciách; 

• Motivovať k prehlbovaniu získaných spôsobilostí a ich využitiu v budúcej bezpečnostnej profesii. 

Naznačenie žiaducich a cieľových kvalít budúcich krízových manažérov nás opätovne vedie k posilneniu aj 

teoretickej prípravy, výchovno-vzdelávacieho poslania vysokej školy, a tým posilneniu aj jednoty teoretickej 

a praktickej prípravy na našej vysokoškolskej ustanovizni. 

 

3.  ZÁVER 

Z uvedených skutočností vyplýva, že jednota teoretickej a praktickej prípravy je neoddeliteľnou súčasťou 

prípravy študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo 

verejnej správe na Akadémii PZ. Budúci krízoví manažéri verejnej správy regionálnej úrovne získavajú postupne 

potrebné vedomosti, návyky a spôsobilosti tak, aby ich mohli použiť v konkrétnych praktických činnostiach. 

Príprava študentov na plnenie úloh v krízových situáciách vyžaduje, aby si osvojili vedecké základy teórie rizík 

a kríz vo verejnej správe, získali návyky a spôsobilosti na plnenie praktických úloh pri realizácii protikrízových 

opatrení, ktoré môžu v priebehu štúdia ako interní študenti získať iba aktívnym zapojení sa do praktickej činnosti 

orgánov a zložiek krízového manažmentu, ako aj na cvičeniach. Práve štruktúra a kvalita obsahu reprezentujúca 

prípravu študentov na Akadémii PZ v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 

študijného odbor 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne, presadzovaná a aplikovaná jednota teoretickej 

a praktickej prípravy je významnou podmienkou pripravenosti študentov na praktické plnenie úloh ako 

krízových manažérov štátnej správy a samosprávy na regionálnej úrovni. 
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NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ V OBLASTI 

POMOCI OBETIAM KRIMINALITY 
 

Mikuláš BODOR12 

 

PROPOSAL OF PREVENTIVE MEASURES TO HELP VICTIMS OF CRIME 
 

 

Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje problematike návrhu preventívnych opatrení v oblasti pomoci obetiam 

kriminality. Stručne charakterizuje základnú pojmológiu ako napríklad viktimológia, viktimácia, obeť 

a poškodený v slovenskom právnom poriadku. Ďalej poukazuje na základné formy pomoci obetiam a zameriava 

sa aj na súčasné vývojové prvky v oblasti pomoci obetiam kriminality v Slovenskej republike. Cieľom príspevku 

je na základe analýzy poznatkov z odbornej literatúry, výsledkov prieskumu, rozhovorov s odborníkmi v danej 

oblasti, ako aj vlastných skúseností autora navrhnúť určité preventívne opatrenia v oblasti pomoci obetiam 

kriminality. 

Kľúčové slová: preventívne opatrenia, obeť, pomoc obetiam, viktimológia, viktimácia 

 

Abstract: Author in this paper deals with the problem of the proposal of preventive measures to help victims of 

crime. Briefly describes basic terms such as victimology, victimization, victims and damaged the Slovak legal 

system. It also points to the basic forms of assistance to victims and also focuses on current developmental 

elements to help victims of crime in the Slovak Republic. The aim of the article is based on the analysis of the 

findings from the scientific literature, survey results, interviews with experts in the field, as well as their own 

experience, the author proposes certain precautionary measures to help victims of crime. 

Key words: preventive measures, victim, victim assistance, victimolofgy, victimization 

 

 

Úvod 

Kriminalita sa za posledné obdobie stala nesmierne závažným problémom všetkých štátov. Voľný 

pohyb osôb v rámci celého sveta, rozvoj v oblasti technickej a vedeckej, to sú všetko aspekty, ktoré 

nepredstavujú len pozitívny prínos pre členov spoločnosti, ale na druhej strane sú to paradoxne aj najdôležitejšie 

aspekty pre ľahší rozvoj kriminality, či už v rámci jej nárastu alebo v rámci výskytu úplne nových foriem trestnej 

činnosti.  

Obeťou trestnej činnosti sa môže stať ktokoľvek, pričom mnohí z nás žiaľ už takúto negatívnu životnú 

skúsenosť majú. Nie je to otázka osobnej voľby, ako to zvyčajne býva v prípade páchateľov kriminality. 

Spáchaním trestného alebo iného protiprávneho činu vzniká obeti škoda. Môže byť materiálna, fyzická, 

psychická, duševná alebo iná, podstatou však je, že status obete je nepríjemný, dlhotrvajúci a prináša so sebou 

množstvo negatívnych následkov. V súčasnosti sa bohužiaľ ešte stále do popredia či už v médiách, alebo v 

spoločnosti dostáva najmä páchateľ, jeho vypátranie, dolapenie, potrestanie a problematika obetí je zatláčaná do 

úzadia. Pritom práve obete musia znášať negatívne následky, ktoré sú mnohokrát závažnejšie ako samotný trest, 

ktorý bol uložený páchateľovi. Z uvedeného  môžeme vyvodiť jednoznačný záver, a to, že už  viac nemôžeme 

stavať obete do úzadia a neustále sa zameriavať len na páchateľa. 

 

1 Základná pojmológia 

Predtým ako prejdeme k návrhom preventívnych opatrení v oblasti pomoci obetiam kriminality, si 

v prvom rade musíme stručne vymedziť základnú pojmológiu predmetnej oblasti ako viktimológia, viktimácia, 

viktimita, obeť a poškodený v slovenskom právnom poriadku. 

 

1.1 Viktimológia 

Viktimológia predstavuje pomerne mladý a rozvíjajúci sa odbor, ktorý vznikol v 50. rokoch 20. 

storočia. Na vzniku sa podieľalo množstvo osobností, ktoré sa ešte pred samostatným vznikom pričinili tým, že 

vo svojich dielach spomínali pojem obeť. Obeť sa zároveň považuje za východiskový pojem viktimológie. V 

odbornej literatúre nenájdeme jednotný názor na to, či je viktimológia samostatnou vedou alebo súčasťou 

kriminológie. 

Viktimológiu (latinsky victima – obeť) by sme mohli definovať ako „vedný odbor, ktorý sa sformoval 

ako časť kriminológie, ktorý sa zaoberá osobnosťou obete, rolou obete v genéze trestného činu, rolou obete v 

                                                           
1 JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, práva a prevencie 

kriminality , Košťova 1, Košice., mikulas.bodor@vsbm.sk 
2 Doktorand, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, T.G. Masaryka 2117/24, Zvolen., mikulas.bodor@vsbm.sk 
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odhaľovaní a stíhaní trestného činu, spôsobmi, ako pomôcť obeti po trestnom čine, a spôsobmi, ako sa vyhnúť 

poškodeniu trestným činom.“ Podstatou viktimológie je skúmanie poškodeného, teda obete trestného činu, a to 

za účelom získania čo možno najväčšieho množstva informácií, ktoré by viedli k objasneniu spáchaného činu. 

Predmetom viktimológie sú teda všetky osoby, ktoré sa stali obeťou trestného činu. Ide však vždy iba o fyzickú 

osobu, ktorá bola priamo dotknutá trestným činom a jeho následkami. 

 

1.2 Viktimita 

Jedným z ústredných pojmov viktimológie je viktimita. Viktimita predstavuje „dispozíciu jedinca alebo 

skupiny osôb stať sa obeťou trestného činu.“ V modernej spoločnosti sa každý jedinec môže stať obeťou 

trestného činu. Skúsenosti však ukazujú, že pravdepodobnosť stať sa obeťou nie je v populácií rozložená 

rovnomerne. Príkladom môžu byť napríklad policajti, ktorí sú v službe častejšie   fyzicky   napádaní   ako   

sudcovia, takisto v spoločnosti panuje názor, že vyzývavo oblečené ženy, resp. ženy pôsobiace v určitých 

zamestnaniach, sú častejším objektom mravnostnej kriminality. Už na tomto príklade vieme usúdiť, že riziko 

stať sa obeťou závisí okrem iného na vlastnostiach, zamestnaní, sociálnej roli a chovaní osoby alebo skupiny 

osôb. K vyjadreniu stupňa tohto rizika sa využíva pojem viktimita. Médiá však často  používajú opis  ideálnej  

obete  aby vzbudili u priemerného diváka náležitý záujem. O to viac by sa náš záujem mal koncentrovať na 

obete, ktoré  sa  vymykajú  bežne  zaužívanému  obrazu  obete,  o jej  vlastnostiach,  životnom  štýle a sociálnom 

statuse. V tomto smere plnia dôležitú úlohu vitktimologické výskumy búrajúce zažité stereotypy a všetko to, čo 

je médiami, verejnými prejavmi politikov, a verejnými diskusiami opomenuté. 

Naproti ideálnej obeti tu máme aj tzv. predobraz typického páchateľa, ktorý nám nebezpečne zakrýva 

dôležitý fakt o tom, že je tu existencia veľkého rizika, najmä u závažných foriem kriminality od jedincov, 

ktorých osobne poznáme. Výskumy sa zhodujú, že úzke väzby medzi obeťou a páchateľom sa vyskytujú až u 

70% znásilnení, a podobne je to aj pri nadpolovičnej väčšine pohlavných zneužívaní a vrážd. 

 

1.3 Viktimácia 

Ďalším dôležitým pojmom viktimológie je viktimácia. Viktimácia predstavuje proces, pri ktorom sa 

z potencionálnej obete stáva obeť skutočná. Taktiež: viktimácia je proces poškodzovania a spôsobovania ujmy, 

čím sa fakticky z jedinca stáva obeť určitého trestného činu; alebo viktimizácia je proces, ktorým sa fyzická 

(jednotlivec) alebo právnická (organizácia) osoba stáva obeťou trestného činu. Je možné sa stretnúť aj s 

vytýčením: viktimácia je proces stávania sa obeťou, pričom viktimizácia zahŕňa správanie sa páchateľa, 

správanie sa obete, reakciu sociálneho okolia a spôsob prijatia role obete. 

 

Viktimizácia rozlišuje tri základné fázy, ktoré vplývajú na obeť: 

 primárna fáza - vyznačuje sa bezprostredným dôsledkom útoku páchateľa na obeť,  

 sekundárna fáza - sú všetky ďalšie záporné dôsledky spáchaného trestného činu, ktoré vznikli už po 

primárnom útoku a sú to napríklad vypočúvanie, medializovanie daného trestného činu, strata práce, 

problémy v rodine, zmena spoločenskej mienky a pod. 

  terciárna fáza – postihujúcim skutočnosť, že obeť sa zásadne psychicky zmení, prijíma životný scenár 

podstatne odlišný od doterajšieho, podvedome a neúmyselne sa tak trestá (viktimizuje). 

Medzi obeťou a páchateľom v mnohých prípadoch existuje predchádzajúci vzťah, ktorý má taktiež podiel na 

procese viktimácie. Nezáleží však na tom, či ide o subjektívne vzťahy (napr. rodina, milenci) alebo o objektívne 

vzťahy (napr. susedia). V mnohých prípadoch práve tento vzťah je samotným motívom pre páchateľa. 

 

1.4 Obeť a poškodený v slovenskom právnom poriadku 

Na úvod považujem za dôležité uviesť, že obeť trestných činov a pojem poškodený nie sú totožné, aj 

keď sa v mnohých prípadoch môžu vzájomne prekrývať, sú používané na označovanie rôznych subjektov. 

Dôležité je uviesť, že slovenský právny poriadok v súčasnosti nepozná právnu kategóriu obeť trestného činu, 

avšak ešte v tento rok má dôjsť k zmene a prvýkrát v histórii Slovenska má byť  vymedzený aj daný inštitút. 

Tejto téme sa budeme venovať v ďalších kapitolách článku. 

 

Z hľadiska rozsahu a významu by sme si mohli pojem obeť vymedziť v troch kategóriách: 

 v najužšom slova zmysle chápeme obeť ako „fyzickú osobu (človeka), ktorá spáchaním trestného činu 

utrpela ujmu na zdraví, živote, majetku, cti, slobode alebo iných ľudských právach.“ 

 v najširšom slova zmysle zasa predstavuje obeť „skupinu ľudí, ktorí utrpeli akúkoľvek ujmu spôsobenú 

trestným činom, ale aj napr. vojnou, diskrimináciou, či živelnými pohromami.“ 

 

Ďalšie vymedzenie pojmu obeť nám prináša aj Valné zhromaždenie OSN, ktoré prijalo v roku 1987 

Deklaráciu základných princípov spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužitia právomocí, kde pojem 

obeť vymedzuje nasledovne: „znamenajú osoby, ktoré utrpeli ujmu, vrátane fyzického a psychického 

poškodenia, emocionálneho utrpenia, ekonomickej straty alebo závažného porušenia ich základných práv 
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z dôvodu konania alebo nekonania, ktoré je porušením vnútroštátnych trestných zákonov platných v členských 

štátoch, vrátane tých zákonov, ktoré ustanovujú trestnosť zneužitia právomoci.“ 

V súčasnosti sú v centre pozornosti ako sme už spomínali najmä páchatelia, to ako ich vypátrať, 

usvedčiť a potrestať, s niekedy až úzkostlivým ohľadom na ich práva. Napriek tomu však obeť prestavuje veľmi 

dôležitý prvok trestného činu, pretože svojou podstatou vytvára obsah trestného činu, ovplyvňuje spôsob 

spáchania trestného činu, podieľa sa na vytváraní stôp a svojím konaním a postojom významne ovplyvňuje 

poznanie a dokazovanie objektívnej pravdy.  

Trestný poriadok Slovenskej republiky nám v § 46 vymedzuje termín poškodený nasledovne: „osoba, 

ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli 

porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.“ Poškodeným môže byť fyzická osoba, 

právnická osoba alebo štát. Pojem poškodeného Trestný poriadok teda definuje pomerne široko, pretože za 

škodu spôsobenú trestným činom považuje nielen ublíženie na zdraví alebo majetkovú škodu, ale aj morálnu či 

inú škodu, teda škodu v širšom slova zmysle t.j. akýkoľvek škodlivý zásah do práv a záujmov dotyčného 

subjektu, ktoré sú chránené zákonom, aj keď škodlivý zásah nemá za následok vznik nároku na  náhradu škody. 

Obeť chápeme ako pojem viktimologický či psychologický, avšak trestné právo používa pojmy 

„poškodený“ či „svedok“. Aj keď právny systém presne stanovuje formu potrestania a dopad trestu na páchateľa 

(napríklad v podobe výšky peňažného trestu či dĺžky trestu odňatia slobody), trestá páchateľa za to, že porušil 

zákon, nie však za ujmu spôsobenú konkrétnej osobe - obeti.  

Penológovia síce diskutujú skutočnosť, že dĺžka trestu odňatia slobody je vlastne kvantifikáciou viny a 

trest v sebe okrem svojej ochrannej a výchovnej funkcie obsahuje aj odplatný moment (napriek tomu sa uvedené 

v penologickej literatúre z nepochopiteľných dôvodov neobjavuje alebo sa to dokonca nezmyselne popiera). Z 

pohľadu obete sú však potrestanie páchateľa a náprava škody (napríklad zbavenie sa psychických obtiaží či 

celkové uzdravenie) dve úplne odlišné záležitosti.  

Vyplývajúc z vyššie uvedeného a taktiež mnohých uznávaných kriminologických vedecko-

pedagogických pracovníkov, ku ktorých názoru sa prikláňame, je nevyhnutné zdôrazniť potrebu, aby sa v 

budúcnosti obeť trestného činu stala právnou kategóriou. Iba tak bude možné zabezpečiť, aby obeť mala 

zákonom priznané práva a povinnosti. 

Pre zaujímavosť uvádzame názorné, grafické a číselné, údaje o evidovaných počtoch obetí v Slovenskej 

republike za obdobie desiatich rokov (rok 2005 – 2014). 

 
Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality PZ 

 

 
Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality PZ 

 

2 Základné formy pomoci obetiam 

Medzi inštitúcie a organizácie ktoré pomáhajú obetiam trestných činov možno zaradiť najmä políciu, 

zdravotnícke zariadenia, odbor sociálnych vecí a rodiny úradu práce sociálnych vecí a rodiny, školu, obec, 

verejného ochrancu práv (ombudsmana) a mimovládne organizácie. Osoby poškodené násilnými trestnými činmi 

chráni aj zákon o odškodňovaní a všeobecne aj Ústava Slovenskej republiky. 

 

2.1 Finančné odškodnenie  

Právo Európskych spoločenstiev a Európskej únie významným spôsobom zasiahlo do slovenského 

systému práv poškodených trestným činom a do systému ich odškodňovania. Ide najmä o dva právne akty 

Európskych spoločenstiev a Európskej únie, a to o rámcové rozhodnutie Rady o postavení obetí v trestnom 

konaní a o smernicu Rady o odškodňovaní obetí trestných. Rámcové rozhodnutie bolo transponované do 

Trestného poriadku, smernica o odškodňovaní obetí trestných činov zase do zákona č. 215/2006 Z.z. o 

odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. 

Pohlavie/Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obeť žena   9 398   7 817   7 490   6 852   6 674   5 854   5 335   4 984   5 098   5 125

Obeť muž   10 828   9 338   8 996   8 160   7 638   6 661   6 105   5 749   5 823   5 923

Obeť (Ž+M)   20 226   17 155   16 486   15 012   14 312   12 515   11 440   10 733   10 921   11 048
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Dôležité je uviesť, že nárok na odškodnenie podľa zákona o odškodňovaní je možné iba v prípadoch 

poškodenia trestnými činmi spáchanými od 1. mája 2006. V prípade, ak bola osoba poškodená násilným 

trestným činom pred 1. májom 2006, môže žiadať o odškodnenie podľa zákona č. 255/1998 Z.z. o odškodňovaní 

osôb poškodených násilnými trestnými činmi. 

Hlavným cieľom predmetného zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi je 

predovšetkým zlepšenie prístupu k možnosti získať odškodnenie za ujmu, ktorá bola spôsobená úmyselným 

násilným trestným činom, a to aj v prípade, ak je takýto trestný čin spáchaný na území iného členského štátu 

Európskej únie, ako je členskýštát, na území ktorého má poškodený trvalý pobyt. Ujmou sa rozumie ujma na 

zdraví, ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví, alebo smrť spôsobená trestným činom spáchaným inou osobou 

a morálna škoda spôsobená trestným činom znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania 

spáchaným inou osobou. 

Predmetom tohto zákona je jednorazové finančné odškodnenie osôb, ktorým bola v dôsledku 

úmyselných násilných trestných činov spôsobená ujma na zdraví. Výška jednorázového odškodnenia môže byť 

maximálne päťdesiatnásobok minimálnej mzdy. Právo požiadať o odškodnenie sa vzťahuje nielen na občanov 

Slovenskej republiky, ale aj na občanov iných členských štátov EÚ, čo vyplýva zo zásady rovnosti občanov EÚ. 

Odškodnenie sa neposkytuje v prípade, ak ujma na zdraví bola poškodenému plne nahradená iným spôsobom, 

ako napríklad páchateľom trestného činu alebo ak poškodený nedal súhlas s trestným stíhaním, prípadne 

žiadateľom je taká osoba, ktorá nemôže vykonávať oprávnenie poškodeného, pretože je v trestnom konaní 

stíhaná ako spoluobvinený. 

 

2.2 Pomoc poskytovaná na mimovládnej úrovni 

Na Slovensku existuje viacero organizácií, ktoré sa venujú obetiam a mnohokrát zastupujú úlohy, ktoré 

by mal plniť štát. Mimovládne organizácie sa vyznačujú pružnosťou, sú schopné riešiť problémy konkrétnych 

obetí rýchlejšie a efektívnejšie naproti byrokratickému systému, prílišnému formalizmu, necitlivému prístupu či 

už polície alebo justície. 

Úlohou týchto organizácií je poskytnúť pomoc, ktorá môže mať rôzne podoby, ako napríklad 

psychologická intervencia, následná psychologická starostlivosť, laická pomoc, sociálna pomoc a samozrejme aj 

pomoc právna.  

Na Slovensku sú takýmito organizáciami na pomoc obetiam trestných činov napríklad: Pomoc obetiam 

násilia, Centrum nádej, Aliancia žien Slovenska, Azylové centrum Betánia, Krízové centrum Brána do života,... 

Zo zahraničných dobrovoľných organizácií je najznámejšou Victim support (Pomoc obetiam). 

 

2.3 Pripravovaný zákon o obetiach trestných činov 

Odborníci v danej oblasti už niekoľko rokov upozorňujú na to, že sa musí zmeniť prístup k obetiam, a to 

ako zo strany všetkých orgánov a inštitúcií, ktoré vstupujú do vyšetrovania, tak aj zo strany bežnej verejnosti a 

najmä médií. 

Slovenskej republike vyplýva zo Smernice povinnosť prijatia zákona o obetiach do 16. novembra 2015, 

a tým zabezpečiť lepšiu dostupnosť služieb pre obete kriminality a dostatočne ich chrániť. Obete trestných činov 

bude teda chrániť aj v Slovenskej republike samostatný zákon, pretože v súčasnosti ešte stále u nás chýba právna 

úprava, ktorá by garantovala obetiam právnu pomoc alebo ochranu pred druhotnou šikanou a vyriešená nie je ani 

otázka podpory tretieho sektora. Slovenský trestný poriadok rieši iba postavenie obete v trestnom konaní a po 

vynesení rozsudku je obeť odkázaná sama na seba a teda samostatný zákon by tieto osoby mal chrániť aj po 

skončení trestného konania. 

Predmetný zákon má riešiť postavenie obetí, uplatňovanie práv obetí, bezplatné služby pre obete, 

peňažnú pomoc či vzdelávanie profesionálov, ktorí pracujú s obeťami. Obete často ani netušia na čo majú právo 

a žiaľ často pri poučovacej povinnosti polície  sa o týchto možnostiach ani nedozvedia. Bezplatná služba by v 

ideálnom prípade mala zabezpečiť sprevádzanie obete kompetentnou (zorientovanou) osobou, ktorá je jej v 

rámci trestného konania nápomocná. V Európe sa osvedčil model, kde túto pomoc poskytujú mimovládne 

organizácie finančne podporované štátom. Úvahou je, že združenia by mohli byť dotované viacerými spôsobmi, 

napríklad z peňazí od obvinených, ktorí v trestnom konaní s obeťou uzatvorili zmier a zo zákona sú povinní 

prispieť určitou sumou na verejnoprospešné ciele, príspevkom od štátu alebo grantom z Európskej únie. 

Súčasný Minister spravodlivosti p. Borec už vytvoril pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá 

implementovaním tejto smernice. Pracovná skupina sa skladá z členov viacerých rezortov. Členka pracovnej 

skupiny a rektorka Akadémie Policajného zboru SR Lucia Kurilovská sa vyjadrila nasledovne „Predpokladáme, 

že zákon bude v platnosti v tomto roku, na schválenie do Národnej rady SR sa dostane v novembri.“ Kurilovská 

ďalej uvádza, že presadiť nový zákon v praxi bude náročné „Je na nás všetkých, aby sme v súvislosti s prijatým 

zákonom robili možno aj nejaké školenia a vstupovali do mysle orgánov činných v trestnom konaní a trestných 

sudcov. Aby nepostupovali len šablónovitým postupom, no uvedomili si, že ide o konkrétnu fyzickú osobu, ktorá 

trestným činom utrpela ujmu,“ 
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Gesciou nového zákona „o obetiach“, v ktorom by po prvýkrát v histórii Slovenska mal byť uvedený aj 

pojem obeť, sú poverené ministerstvá spravodlivosti a vnútra a Generálna prokuratúra SR. 

V Českej republike už takýto zákon o „obětech trestných činú“od roku 2013 majú, a keďže mnoho 

zákonov máme ešte z čias jednotného štátu veľmi podobne formulovaných, tak sa spolupracuje s českými 

kolegami aj na tvorbe tohto nového zákona. 

V súčasnosti sa však v parlamente paralelne pripravujú dva zákony týkajúce sa obetí, spomenutý zákon 

„o obetiach“ a zákon „o domácom násilí“, v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborníčka 

v oblasti viktimológie J. Šípošová sa vyjadrila: „Je to nelogické aj preto, že smernica Európskeho parlamentu a 

Rady, ktorú máme implementovať, zahŕňa problematiku obetí všeobecne aj problematiku špecifických skupín 

obetí. V Českej republike bol v súvislosti s prijatím zákona o obetiach v roku 2013 zrušený zákon o domácom 

násilí“. Dodala: „Čo sa mi zdá úplne pomýlené je, ako vôbec s problematikou domáceho násilia nakladáme. 

Táto oblasť sa stala nástrojom propagandy a predmetom ideologického boja, pričom naozajstná a priama 

pomoc obetiam a osobám ohrozeným násilím je to posledné, o čo ide“. 

Niekedy je veľkou chybou, že nevnímame správne postavenie a potreby poškodených. Štát trestá 

páchateľov za to, že porušili zákon, nie preto, že ublížili iným ľuďom, pričom ide o nesprávnu filozofiu prístupu 

k obetiam a žiaľ policajti, prokurátori či sudcovia často nevedia, ako k obetiam pristupovať, chýba im empatia a 

niekedy aj profesionalita. Dúfajme však, že nový zákon o obetiach nám prinesie pozitívne zmeny v danej oblasti. 

 

3 Návrh preventívnych opatrení v oblasti pomoci obetiam kriminality 

Veľmi často sa stretávame „iba“ s faktom konštatácie negatívneho stavu a situácie, v tej či onej oblasti, 

a to predovšetkým v prípade odborných a vedeckých príspevkov či záverečných prác. Preto sa snažíme 

poskytnúť aspoň niektoré z návrhov nápomocných k náprave a zlepšeniu vyššie konštatovaného stavu. 

Na základe analýzy poznatkov z odbornej literatúry, výsledkov prieskumu, rozhovorov s odborníkmi v 

danej oblasti, ako aj vlastných skúseností autora  navrhujeme nasledovné návrhy preventívnych opatrení 

v oblasti pomoci obetiam kriminality: 

 

A) Legislatíva  

Ako sme už spomínali v predchádzajúcich častiach, naša právna úprava nepozná pojem obeť, len pojem 

poškodený. Nedisponujeme momentálne ani samostatným zákonom o obetiach trestných činov tak, ako je to 

v okolitých krajinách, ktorý by chránil obete trestných činov. 

V úradnom vestníku Európskej únie 14. novembra 2012 bola uverejnená Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti podpory a ochrany obetí 

trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV. Smernica nadobudla účinnosť 

nasledujúci deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty EÚ majú uviesť do 

účinnosti zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 16. 

novembra 2015. Z uvedeného vyplýva pre Slovenskú republiku, ako aj iné európske krajiny, povinnosť prijatia 

„Zákona o obetiach“ do 16. novembra 2015. 

Uvádzame niektoré konkrétne prvky vyplývajúce zo smernice, ktoré by mali byť implementované aj do nášho 

zákona o obetiach:  

 Osoba by sa mala považovať za obeť bez ohľadu na skutočnosť, či bol páchateľ identifikovaný, 

zaistený, stíhaný alebo odsúdený a aj bez ohľadu na rodinný vzťah medzi obeťou a páchateľom, 

 právo rozumieť a byť pochopený, 

 právo na poskytnutie informácií od prvého kontaktu s príslušným orgánom, 

 práva obetí pri podávaní oznámení, 

 právo na informácie o svojom prípade, 

 právo na tlmočenie a preklad, 

 právo na prístup k službám na podporu obetí, 

 právo byť vypočutý, 

 práva v prípade rozhodnutia skutok nestíhať, 

 právo na záruky v súvislosti so službami restoratívnej spravodlivosti, 

 právo na právnu pomoc, 

 právo na náhradu výdavkov, 

 právo na vrátenie vecí, 

 právo na rozhodnutie o náhrade škody páchateľom v rámci trestného konania, 

 práva obete s pobytom v inom členskom štáte, 

 zabezpečenie práva na zamedzenie kontaktu medzi obeťou (prípadne rodinnými príslušníkmi) 

a páchateľom, 

 právo obetí na ochranu počas vyšetrovania trestného činu, 

 právo na ochranu súkromia, 

 včasné a individuálne posúdenie, tak aby sa identifikovali osobitné potreby ochrany, 
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 špeciálne výsluchové miestnosti pre obete 

 ... 

 

B)„Viktimológia“ ako samostatný predmet 

Zaradiť problematiku obetí kriminality (viktimológie) ako samostatný predmet do výučby – v rámci 

stredných odborných škôl Policajného zboru a predovšetkým Akadémie Policajného zboru v Bratislave, taktiež 

špecializovaného policajného vzdelávania a vysokých škôl bezpečnostného zamerania. 

 

C) Prístup zložiek prvého kontaktu a sústavné preškoľovanie špecialistov pôsobiacich v predmetnej 

problematike 

Týmto názvom máme na myli predovšetkým zložky polície, zdravotných zamestnancov a ďalšie zložky, 

ktoré sa dostávajú zvyčajne do prvého kontaktu s obeťami. Obzvlášť pri mravnostných trestných činoch, ktorých 

ujma zasahuje do najintímnejšej sféry jedinca, je veľmi dôležitý prvý kontakt s obeťou, spôsob komunikácie, 

spôsob poskytnutia pomoci, vyvolať pocit dôvery, vžitia sa do obete, ktorá po traumatizujúcom zážitku 

prichádza do kontaktu mnohokrát s neznámou osobou a hovoriť jej o tom nie je dvakrát príjemné. Zamerať sa 

teda na zvýšenie odbornosti v oblasti komunikácie a pomoci obetiam pri prvom kontakte zo strany zložiek, s 

ktorými prichádza obeť do kontaktu.  

 

D) Jednoznačná a jasná pojmológia 

Je potrebné jasné a jednoznačné zadefinovanie pojmov súvisiacich s danou problematikou – viktimológia, 

obeť, poškodený či svedok. Z tohto zadefinovania vyplýva aj ovládanie a správne využívanie týchto pojmov 

profesionálmi prichádzajúcimi do styku s obeťami (príslušník PZ, sudca, prokurátor, úradník, záchranár, 

psychológ, psychiater, a i.). Otázkou je miesto vytýčenia týchto pojmov, pričom najschodnejším 

a najpraktickejším sa javí legislatívne vymedzenie.  

 

E) Komplexná viktimologická starostlivosť 

Nové poznatky v oblasti viktimológie vedú k väčšej diferenciácii v prístupoch ku krízovej intervencii 

a pomoci obetiam kriminality vôbec. Je kladený väčší dôraz na obeť a stimuláciu jej vnútorných zdrojov, ktoré 

môže využiť k tomu, aby o sebe čo najskôr opäť rozhodovala sama a tiež zvolila adekvátne postupy 

k prekonaniu psychosociálnej krízy. Profesionálna pomoc odborníkov (psychológov, psychiatrov 

a psychoterapeutov) je dávaná do úzkej súvislosti s reálnym dianím v dobe po zločine. Je nutné podotknúť, že 

psychoterapia nemôže nahradiť či suplovať vyriešenie takzvaných faktických potrieb a problémov obete, do 

ktorých sa v súvislosti s následkami zločinu dostala. Vyplývajúc z uvedeného – moderné systémy pomoci 

obetiam zločinu zdôrazňujú komplexný prístup, ktorý tvorí psychologické, právne, sociálne či praktické služby 

poskytované obetiam. Zložky komplexnej viktimologickej starostlivosti majú byť prepojené a tiež pružne 

reagovať na momentálnu situáciu obete. Už spomenuté prepojenie a kooperácia právnych, psychologických 

i sociálnych služieb sú považované za perspektívny trend v poskytovaní pomoci obetiam zločinov. 

 

F) Inštitúcia pomáhajúca obetiam a existencia Linky pomoci 

Pomoc obetiam by mala byť predovšetkým záležitosťou štátu, pričom ten by ale mal podporiť 

existenciu a fungovanie inštitúcií tretieho sektora, v oblastiach v ktorých dané sám nedokáže z rôznych dôvodov 

zabezpečiť. V prípade existencie a fungovania neštátnych inštitúcií a liniek pomoci je potrebné dbať na ich 

financovanie a jednotnosť (názorovú, personálnu, geografickú a pod.). Podľa nášho názoru by pravdepodobne 

najvhodnejšia bola existencia a fungovanie jednej inštitúcie pomáhajúcej obetiam a tiež jednej Linky pomoci 

pod gesciou niektorého z ministerstiev, teda štátu. V rámci Slovenskej republiky by fungovali z hľadiska 

geografického viaceré pobočky tejto inštitúcie, taktiež by táto organizácia a linka bola nápomocná všetkým 

obetiam, teda bez ohľadu na to obeťami akého bezprávia sa tieto osoby stali. 

 

G) „Inštitút vykázania“ 

S uvedenou legislatívnou oblasťou úzko súvisí aj úprava takzvaného inštitútu vykázania agresora zo 

spoločného obydlia, z pôvodných 48 hodín na desať dní. O zmene de lege ferenda sa intenzívne diskutuje 

a taktiež je možné, že v rámci obhajoby práce bude uvedené platným a účinným faktom.  

 

H) „Ombudsman pre obete kriminality“ 

Ombudsman je považovaný za verejného ochrancu práv, uplatňuje „nežné právo“, čo znamená, že 

nevydáva rozhodnutia, neprikazuje, neukladá tresty či pokuty, ale svojou autoritou, argumentáciou 

a presvedčovacou schopnosťou pôsobí aby bolo konané podľa práva. Podľa nášho názoru by existencia takéhoto 

inštitútu mala nepochybné opodstatnenie, tak v Slovenskej republike ako aj iných krajinách.  
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I) „Od prevencie k pomoci“ 
V rámci viktimizácie obetí sa končí tento cyklus predovšetkým v rovine teoretickej ale niekedy aj 

v rovine aplikačnej praxe, zvyčajne poukázaním na možnú prevenciu. Prevencia tak sociálna ako aj viktimačná 

je nesmierne dôležitou súčasťou takéhoto cyklu avšak nesmieme zabúdať ani na zdôraznenie pomoci obetiam 

kriminality. Podstatným je, aby laická verejnosť, ako aj obete a potenciálne obete, disponovali informáciami 

o možnej pomoci – teda kde, na koho, kedy, za akých okolností a podmienok sa obrátiť. Na uvedené by sa 

nemalo pozabúdať tak v rovine teoretickej, teda prioritne v rámci výučby a preškoľovania zainteresovaných 

osôb, ako ani v rovine aplikačnej praxe, napríklad v rámci poučovacej povinnosti príslušníkov PZ voči obetiam 

či v rámci výmeny informácií z takzvanej „dobrej praxe“. 

 

J) Restoratívna justícia 

Restoratívna justícia je nepochybne inštitútom hodným pomenovania „vývojový trend“ v oblasti 

pomoci obetiam kriminality. V podmienkach Slovenskej republiky sme síce ešte iba na začiatku, avšak 

pozitívom je, že sa o využívaní restoratívnej justície hovorí stále viac, v aplikačnej praxi zvyšujeme využívanie 

služieb mediačných a probačných úradníkov. Neustále majme snahu na rozvoji restoratívnej justície, tak v rovine 

teoretickej ako aj rovine aplikačnej praxe – pretože toto je jedna z ciest vedúca k úspechu v oblasti pomoci 

obetiam kriminality.  

 

K) Elektronický systém monitoringu osôb („ESMO“) 

Zavedenie a využívanie takzvaných „náramkov pre obvinených a odsúdených“ v podmienkach 

Slovenskej republiky je aj pre systém ochrany a pomoci obetiam  nepochybným prínosom, hodným označenia 

„vývojový trend“. Jednoznačným pozitívom je finančné hľadisko využívania takéhoto systému (v porovnaní so 

súčasnými nákladmi), konkrétne 1,50 €/deň, pričom túto sumu bude platiť monitorovaný odsúdený.  Náramky 

budú prioritne využívané pri ukladaní alternatívnych trestov. Elektronický systém monitoringu sa bude využívať 

v oblasti trestného konania na kontrolu obvinených a odsúdených, ale aj v civilnom konaní. Nepochybne 

podporujeme aktuálne propagované reklamné spoty informujúce o podstate tohto systému a jednoznačne 

zvýrazňujúce ochranu a pomoc obeti, zhliadnuteľné predovšetkým v televízii. 

 

L) Realizácia odborných seminárov a konferencií, výmena informácií a spolupráca „teórie a aplikačnej 

praxe“ 

Sú nevyhnutné stretnutia a výmena informácií teoretikov a praktikov, a následne riadne a záväzné návrhy 

a odporúčania vyplývajúce z takýchto stretnutí – aby konferencie (aj zborníky) nekončili konštatáciou (zväčša) 

negatívneho stavu, ale aby boli nastolené účinné riešenia (teoretické aj praktické). 

 

M) Medializácia 

Keďže v súčasnej dobe predstavujú mediálne prostriedky fenomén doby a dokážu mať obrovský vplyv 

na ľudí, mali by sa zamerať nielen stále na páchateľov, ale poukázať aj na obete trestných činov a pôsobiť 

preventívno-represívne na potencionálnych páchateľov.  Na margo médií sa vyjadrila aj zakladateľka 

organizácie Pomoc obetiam násilia, v súčasnosti poslankyňa NR SR Jana Šípošová, ktorá v súvislosti s tragédiou 

z neďalekého Uherského Brodu, ktorá otriasla nielen Českom ale aj Slovenskom povedala: „Sledovala som 

vysielanie inak solídnej kvalitnej spravodajskej televízie. Skoro 24 hodín riešili otázky ako: kto bol páchateľ, 

koľko mal rokov, ako vychádzal so susedmi, či mal psychické problémy atď. O obetiach sa začalo hovoriť oveľa 

neskôr.“ 

Ďalším závažným problémom súčasnej doby mediálneho lesku je čoraz viac prípadov, kedy 

odvysielaný prípad priam ešte nabáda a často aj inšpiruje  páchateľov s nižším vedomostným rozhraním 

k páchaniu a taktiež zviditeľneniu sa v médiách. Myslíme si, že určitá úprava vysielacích obsahov je 

nevyhnutná. Vhodným riešením v súčasnosti by bolo aj zvýšenie informovanosti širokej verejnosti 

prostredníctvom médií o tom, kam sa môžu obrátiť v prípade, že by sa stali obeťou akéhokoľvek trestného činu. 

Hovoriť verejne o inštitúciách, ktoré obetiam pomáhajú, ako aj o formách pomoci, ktoré poskytujú môže byť 

prospešné vo chvíli, kedy sa jednotlivec stane obeťou. 

 

Záver 

Ako bolo možné predpokladať, ani druhá dekáda 21. storočia nepriniesla v Európe výraznejšie zníženie 

problémov súvisiacich s kriminalitou a tiež ďalšími sociálno-patologickými javmi. V rámci pomyselného 

kriminálneho trojuholníka hovoríme, okrem kriminálneho činu (situácie) a páchateľa, nepochybne aj o obeti. 

Obeť musí zvládať samotný priebeh konania, emocionálne, traumatizujúce a právne prekážky – to všetko 

v rámci zložitého právneho systému. Vyplývajúc z uvedeného, voči obeti je potrebné uplatniť individuálny 

a profesionálny prístup bez diskriminácie, ktorá môže byť založená na etickom alebo spoločenskom podklade, 

náboženstve, politickom názore, príslušnosti k národnostnej menšine, veku, pohlaví či sexuálnej orientácii. Je 

potrebné plne rešpektovať mentálnu a fyzickú integritu obete, to znamená, že prístup k obeti si vyžaduje 
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zohľadniť pohlavie, vek, vyspelosť obete a jej okamžité potreby.  

Spáchanie trestného činu u väčšiny ľudí evokuje prvorado myšlienku na páchateľa, na druhej strane je 

ale obeť takéhoto zločinu, na ktorú sa nemôže zabúdať. Je samozrejmé, že u väčšiny ľudí páchanie trestnej 

činnosti vyvolá voči páchateľovi odsúdenie a nesúhlas s jeho konaním. Spoločnosť oprávnene očakáva reakciu 

trestnej spravodlivosti – že páchateľa bude stíhať a rozhodne aj o uložení spravodlivého trestu. Obeť je osoba, 

ktorej sa spáchaním trestného činu zmenil život – stojí na druhej strane, má rôzne pocity, napríklad bezmocnosti, 

nespravodlivosti, nedôstojnosti, izolácie, márnosti, zlosti, zneuctenia či straty vnútornej rovnováhy. Ide 

o prirodzenú reakciu na silne stresujúcu udalosť, ktorá je neočakávanou a nepredvídateľnou. Špecifickou 

kategóriou obetí sú osoby náchylné na prehlbovanie citového zranenia samotnou účasťou na trestnom konaní, 

napríklad deti, osoby s postihnutím, seniori, obete trestných činov obchodovania s ľuďmi, sexuálneho násilia 

a zneužívania či znásilnenia. 

Práve kvôli týmto dôvodom považujeme za veľmi dôležité, aby sa obeť nedostávala do úzadia, ale 

práve naopak, bola prvoradá. Dúfajme, že zákon o obetiach trestných činov, ktorého prijatie je na spadnutie, 

prinesie do tejto oblasti „pozitívny vietor do plachiet“ a postavenie obetí sa rapídne zlepší a bude im daný zákon 

nápomocný. 
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MOŽNOSTI ODHAĽOVANIA TAJNÝCH SPRÁV 

V OBRAZOVÝCH DÁTACH 
 

Martin BRODA1 - Dušan LEVICKÝ2 

 

SECRET MESSAGES DETECTION POSIBILITIES WITHIN VISUAL DATA 
 

 

Abstrakt: Rozvoj multimediálnej komunikácie priniesol aj otázku ako zabrániť tajnému prenosu dát v pozadí 

týchto multimédií, čo môže byť zneužité na nekalé praktiky ako napr. výmena informácií medzi teroristickými 

alebo zločineckými skupinami. Tento článok sa zaoberá prehľadom možností ako pristupovať k detekcii takejto 

tajnej správy v obrazových dátach. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá touto problematikou sa označuje ako 

stegoanalýza, pričom jej prioritnou úlohou je odhaliť existenciu utajeného podprahového kanála, čím dochádza k 

prelomeniu steganografickej metódy. Sekundárnou úlohou môže byť odhalenie obsahu tajnej správy, teda 

schopnosť odkryť informáciu, ktorá bola v danom podprahovom kanáli prenášaná. Cieľom článku je porovnať 

jednotlivé aktuálne stegoanalytické metódy. 

Kľúčové slová: odhalenie tajnej správy, stegoanalýza, klasifikátory, štatistické parametre 

 

Abstract: Development of multimedia communication brought the issue of how to prevent secret data transfer 

behind these media. It can be exploited for illegal practices such as. exchange of information between terrorist 

and criminal groups. This article discusses about methods of secret message detection in image data. 

Steganalysis is scientific discipline that deals with this issue and its priority task is to reveal the existence of 

secret subliminal channel, thereby breaking the steganographic method. Revealing of content of secret message 

can be second role of steganalysis. The aim of this article is comparison of current steganalytic methods. 

Keywords: detection of secret message, steganalysis, classifiers, statistical features 

 

 

1.  ÚVOD 

Ochrana informácií a bezpečnosť pri ich prenose informačnými kanálmi v digitálnej podobe je momentálne 

celosvetovým problémom. Tu sa však otvára priestor pre vývoj vedných disciplín ako je steganografia, ktorá je 

zameraná na vkladanie citlivej informácie do obsahu krycích multimédií ako texty, obrazy, audio a video súbory. 

Veľké množstvo steganografických metód modifikuje určitým spôsobom redundantné bity v krycom médiu za 

účelom ukrytia citlivej informácie. V obrazovej steganografii, kde sa ako krycie médium využívajú statické 

obrazy či už komprimované alebo nekomprimované sa najčastejšie používajú tri typy metód, a to substitučná 

metóda v časovej oblasti resp. transformovanej oblasti (často používane sú transformácie ako diskrétna 

kosínusová transformácia (DCT), diskrétna waveletová transformácia (DWT) prípadne rýchla fourierova 

transformácia (FFT) ) a metódy využívajúce rozprestreté spektrum [1]. 

Ako každá moderná komunikačná technológia môže byť zneužitá na nelegálne činnosti, tak aj steganografia 

ponúka napr. možnosť utajenej komunikácie medzi teroristickými a zločineckými skupinami pre plánovanie ich 

aktivít. Uverejnenie takéhoto stego obrazu na verejnú webovú stránku umožňuje následne príjemcovi extrakciu 

tajnej správy pri znalosti algoritmu. Pričom je veľmi komplikované odhaliť takúto komunikáciu, teda vypátrať 

ktorý statický obraz obsahuje tajnú správu a kto má byť príjemcom danej správy. 

Vedná disciplína s názvom stegoanalýza sa zaoberá detekciou takýchto obrazov, ktoré danú tajnú správu 

obsahujú a následne v druhej fáze môže byť umožnená extrakcia citlivej informácie, čo si vyžaduje ďalšiu 

analýzu [2].  

Tento príspevok je rozdelený do dvoch základných častí. Prvá obsahuje informácie o stegoanalýze a druhá časť 

poskytuje prehľad o aktuálnych metódach, ktoré sú využívané na odhaľovanie citlivej informácie uloženej 

v obrazových dátach, pričom  jednotlivé metódy sú zhodnotené z pohľadu ich praktického využitia. 

 

2.  STEGOANALÝZA 

 Ak sa v procese stegoanalýzy podarí odhaliť utajenú komunikáciu, považuje sa takýto steganografický systém 

za prelomený a účel steganografie za zmarený. Metóda stegoanalýzy sa považuje za úspešnú, ak dokáže rozlíšiť 

stego objekt od krycieho s väčšou pravdepodobnosťou ako je náhodné hádanie [1][3]. 

                                                           
1  Ing. Martin Broda, Katedra elektroniky a multimedálnych telekomunikácií, TUKE, Park Komenského 13,  041 20 Košice, 

martin.broda@tuke.sk 
2 prof. Ing. Dušan Levický, CSc., Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, TUKE, Park Komenského 13, 041 20 Košice, 
dusan.levicky@tuke.sk 
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Všetky prirodzené statické obrazy obsahujú veľa korelácie medzi susednými prvkami, čím majú určité štatistické 

vlastnosti. Procesom vkladania citlivej správy sa tieto vlastnosti menia. Táto vlastnosť je využívaná pri 

obrazovej stegoanalýze, ktorá sa snaží tieto zmeny zachytiť a na ich základe rozlíšiť stego obraz od krycieho 

obrazu. Ak nepovolaná osoba nevie nič o použitej steganografickej technike, nazýva sa stegoanalýza univerzálna 

alebo slepá [4]. 

 
Obrázok 1 Všeobecný model obrazovej steganografie a stegoanalýzy 

 

Univerzálne (slepé) metódy stegoanalýzy predstavujú súbor techník, ktoré sú nezávislé od použitého 

steganografického algoritmu (vhodné pre detekciu aj nepoznaných steganografických algoritmov). 

Tento problém môže byť formulovaný ako testovanie hypotézy. 

 cPxH ~:0  (1) 

 cPxH :1  (2) 

Ak stegoanalýza pozná použitý steganografický algoritmus, nazýva sa cielená alebo špecifická.  

Špecifické metódy stegoanalýzy je možné použiť za predpokladu, že poznáme rozdelenie pravdepodobnosti 

krycích obrazov Pc, steganografický režim, a distribúciu správ, pomocou ktorých sa teoreticky vypočíta 

rozdelenie pravdepodobnosti stego obrazov Ps. Táto dodatočná informácia reprezentovaná pravdepodobnosťou 

Ps dáva príležitosť útočiť na konkrétny algoritmus, a tým získať lepší detektor [5]Chyba! Nenašiel sa žiaden z

droj odkazov.. 

 cPxH ~:0  (3) 

 sPxH ~:1  (4) 

 

3.  MODERNÉ METÓDY OBRAZOVEJ STEGOANALÝZY 

3.1  Špecifické metódy obrazovej stegoanalýzy 

Tieto metódy sú primárne zamerané na detekciu konkrétnych steganografických algoritmov, pričom sa snažia 

zamerať na konkrétne štatistické parametre, ktoré sú modifikované pomocou vybraného steganografického 

algoritmu. Nižšie sú spomenuté niektoré významné metódy, ktoré využívajú časovú oblasť. 

 

1) Chisquare útok 

Tento prístup ako prvý v stegoanalýze využil štatistické vlastnosti v časovej oblasti. Je účinný pri vkladaní tajnej 

správy do LSB (Least Significant Bit) bitových rovín obrazu, pričom na analýzu využíva štatistiky prvého rádu. 

Tento algoritmus [6] identifikuje dvojice hodnôt, ktoré sú tvorené hodnotami pixelov, kvantovaných DCT 

(Diskrétna Kosínusová Transformácia) koeficientov alebo indexami palety, pričom tie sú následne porovnávané 

pri zmene bitových rovín. Po vložení citlivej informácie, celkový počet výskytov týchto dvojíc zostáva 

zachovaný. Tento koncept párových závislostí bol využitý pre návrh tzv. Chisquare testu pre detekciu tajnej 

správy. Výsledky pre danú metódu ukazujú, že spoľahlivo rozpozná postupne vloženú tajnú správu do obrazu 

v časovej oblasti. Neskôr bol tento algoritmus modifikovaný aj pre detekciu náhodne rozptýlenej správy. 

 

2) RQP (Raw Quick Pair) 

Ďalšia metóda špecifickej stegoanalýzy ktorá je schopná detegovať LSB vkladanie citlivej správy do 24 bitových 

farebných obrazov sa označuje ako Raw Quick Pair [7]. Tento algoritmus je založený na analýze susednej 

dvojice farieb pri LSB vkladaní tajnej správy. Bolo preukázané, že pomer susedných farieb k celkovému počtu 

unikátnych farieb sa významne zvyšuje viac v prípade keď správa vybranej dĺžky je vložená do krycieho obrazu  

ako do stego obrazu. Práve tento rozdiel umožňuje odlíšiť krycie obrazy od obrazov, ktoré obsahujú citlivú 

správu vloženú pomocou LSB metód. Daná metóda pracuje spoľahlivo dovtedy, kým počet unikátnych farieb 

v obraze je menší ako 30 percent počtu obrazových bodov. Bolo dokázané, že metóda poskytuje vyššiu úroveň 

detekcie ako útok Chisquare, ale jej nevýhodou je nemožnosť použitia pre šedé obrazy.  
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3) RS (Regular and Singular group) stegoanalýza 

Sofistikovanejší prístup k detekcii tajnej správy vkladanej pomocou LSB metódy do šedých ale aj farebných 

obrazov je metóda RS stegoanalýzy [8]. Táto technika využíva citlivé duálne štatistiky odvodené z priestorových 

korelácií v obrazoch. Obraz je rozdelený do nezávislých skupín fixného tvaru a v každej takejto skupine sa meria 

šum pomocou rozdielu strednej absolútnej hodnoty MSE (Mean Square Error) medzi susednými obrazovými 

prvkami. Každá skupina je klasifikovaná ako regulárna (regular) alebo singulárna (singular) na základe toho, či 

šum v rámci skupiny sa zvýšil alebo je fixný po prehodení LSB bitov v každej skupine za použitia masky. 

Klasifikácia skupín sa opakuje pre dvojaký typ prehodenia prvkov. Teoretická analýza a experimenty ukázali, že 

podiel regulárnych a singulárnych skupín vytvára kvadratickú krivku v závislosti od veľkosti vloženej správy. 

RS stegoanalýza poskytuje lepšiu účinnosť detekcie ako útok Chisqaure. Bližšie informácie o tejto metóde sú 

uvedené v [8]. 

 

Ďalej sú uvedené metódy, ktoré pracujú v transformovanej oblasti. 

4) Chi-sqaure štatistiky 

Táto technika sa používa hlavne na detekciu tajnej správy vloženej pomocou steganografického nástroja JSteg 

do obrazov vo formáte JPEG [9]. Tento nástroj je založený na štatistickom modeli DCT koeficientov. 

Kvantované DCT koeficienty v obrazoch JPEG sú rozmiestnené symetricky okolo nuly v originálnych obrazoch. 

Toto rozmiestnenie je narušené vložením tajnej správy, postupne alebo náhodne. Chi-square štatistiky stego 

obrazu sú následne vypočítané a sú použité na rozhodnutie o prítomnosti tajnej správy. Táto technika je 

obľúbená pre svoju jednoduchosť a vysokú efektivitu.  

 

5) Stegoanalýza na báze histogramovej analýzy 

Tento typ stegoanalýzy sa často používa pre sekvenčné alebo pseudo-náhodné steganografické systémy ako 

napr. JSteg alebo Outguess. Algoritmus [10] môže efektívne odhadnúť dĺžku vloženej správy, pričom princíp 

tohto algoritmu je založený na strate symetrie histogramu po vložení citlivej správy. V je publikovaný 

stegoanalytický nástroj pre JSteg steganografický systém pre obrazy vo formáte JPEG, kde histogram DCT 

koeficientov krycieho obrazu je odhadovaný na základe histogramu stego obrazu.  

 

3.2  Univerzálne metódy obrazovej stegoanalýzy 

V predchádzajúcej podkapitole boli popísané metódy stegoanalýzy označované ako špecifické, teda určené pre 

detekciu jednej konkrétnej steganografickej metódy. V praxi však často dopredu nevieme a akú steganografickú 

metódu pôjde, a preto výhodnejšie sa nám javia univerzálne metódy stegoanalýzy, ktoré poskytujú možnosť 

detegovať akúkoľvek steganografickú metódu, pričom výsledok rozhodnutia takejto metódy je vačšinou v dvoch 

triedach, a to buď krycí obraz bez citlivej informácie alebo stego obraz, ktorý takúto správu obsahuje. 

Vo všeobecnosti, rozhodovanie resp. klasifikácia pozostáva z dvoch častí, a to extrakcia štatistík z obrazu 

a následne ich zatriedenie pomocou klasifikátora [1]. Veľmi dôležitý bod pri návrhu steganalytického nástroja je 

výber štatistík pre ich extrakciu z obrazov. V súčasnosti sa najčastejšie extrahujú tieto typy štatistík: 

 

A) Štatistiky extrahované z DCT (Diskrétna Kosínusová Transformácia)oblasti 

Tento typ štatistík je veľmi často využívaný v prípade stegoanalytických metód pre obrazy vo formáte JPEG, 

keďže aj tento samotný formát využíva na kompresiu DCT transformáciu. Napr. navrhnutá metóda popísaná v 

[1] extrahuje po kalibrácii obrazu 285 štatistických parametrov, ako napr. parametre lokálneho a globálneho 

histogramu, varianciu, cross korelačné parametre, intra a inter blokové parametre DCT koeficientov a tiež 

parametre Markovho modelu. Takto vyextrahované parametre sú následne použité na trénovanie modelu 

pomocou klasifikátora resp. vo fáze testovania na rozhodnutie či obraz obsahuje citlivú správu alebo nie. 

 

B) Štatistiky extrahované z DWT (Diskrétna Waveletová Transformácia) oblasti 

Metódy založené na extrakcii štatistík sú v poslednom období veľmi populárne a to najmä z dôvodu výhodnosti 

použitia hlavne v univerzálnej stegoanalýze. Napr. Farid [11] v navrhnutej metóde rozkladá obraz do 3 tretej 

úrovne DWT s využitím Haarovej funkcie a z každého subpásma extrahuje parametre ako strednú hodnotu, 

variancia, parametre Kurtosis, šikmé parametre a chybové parametre. Detailnejšie sú popísané v [11] . Tieto 

parametre sú využité pre trénovanie modelu resp. vo fáze testovania. 

 

C) Binárne podobnostné parametre 

Ďalšia možná steganalytická metóda predpokladá, že akákoľvek steganografická manipulácia s obrazom spôsobí 

zmenu bitov v susedstve nie len v rámci jednej bitovej roviny, ale tiež naprieč bitovými rovinami. Z tohto 

dôvodu je navrhnutá metóda orientovaná na extrakciu podobnostných parametrov z dvoch binárnych obrazov, 

a to konkrétne zo 7 a 8 bitovej roviny. V tejto konkrétnej metóde bolo vypočítaných 14 rôznych štatistických 

parametrov, ktoré vytvárali vstup pre klasifikátor [12]. 
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Ako už bolo spomínané, extrakcia štatistík predstavuje len jeden z dvoch dôležitých krokov v univerzálnej 

stegoanalýze. Druhý krok je reprezentovaný zatriedením jednotlivých štatistík pomocou klasifikátora. 

Klasifikátory zohrávajú v univerzálnej stegoanalýze dôležitú úlohu. Vo všeobecnosti sa používajú na 

rozklasifikovanie lineárne neseparovateľných problémov. V stegoanalýze nachádzajú využitie pri separácií 

krycích štatistických vektorov od tých stego. Existuje množstvo známych klasifikátorov, ale v tejto oblasti sa 

najčastejšie využívajú [3]: 

 Support vector machines(SVM), 

 Fisher linear discriminate(FLD), 

 Quadratic discriminant analysis (QDA), 

 Ordinary least-squares regression (OLS), 

 Bayesian belief networks (BBNs), 

 Naıve Bayes classifiers (NBCs). 

Medzi tie presnejšie a častejšie využívané môžeme zaradiť Fisher linear discriminate (FLD) [13] a  Support 

vector machines (SVM) [14], ktoré ale na druhej strane vyžadujú väčší výpočtový výkon, s čím je pri realizácií 

systému stegoanalýzy potrebné počítať. 

 

4.  ZÁVER 

Cieľom tohto príspevku bolo analyzovať možnosti detekcie citlivej informácie, ktorá je ukrytá v obrazových 

dátach. Prvá časť príspevku bola venovaná obrazovej stegoanalýze a jej možnostiam, ktoré nám poskytuje. Ďalej 

boli vykonaný prehľad aktuálnych algoritmov, ktoré sú v súčasnosti používané na detekciu citlivej správy 

v obrazoch, pričom jednotlivé nástroje boli analyzované a porovnané. V príspevku bol definovaný rozdiel medzi 

špecifickou a univerzálnou stegoanalýzou a následne boli zhodnotené ich výhody a nevýhody v praktických 

aplikáciách. Takýto prehľad môže byť veľmi nápomocný pri ďalšom skúmaní tejto oblasti. 
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TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV AKO SÚČASŤ 

ANALÝZY BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK 
 

Ján BUZALKA1 

 

THE CREATION OF CRISIS SCENARIOS AS A SPECIFIC CASE OF THE 

SECURITY RISK ANALYSIS 

 

 

Abstrakt: Tvorba a využívanie krízových scenárov, filozofické zdroje, stochastické chápanie bezpečnostnej 

reality, neistota a neurčitosť javov a procesov v bezpečnostnom prostredí, neurčitosti je možné odhadovať 

prípadne modelovať pomocou špecifických metód, analýza rizika – základ tvorby krízového scenára, 

modelovanie rizík v podobe krízového scenára,posúdenie pravdepodobnosti vzniku nežiaduceho javu,  

posúdenie miery prijateľnosti zistených rizík, spracovanie variant krízových scenárov, prístupy k tvorbe 

krízových scenárov, zaobchádzanie s rizikom ponúka základné prístupy k tvorbe krízových scenárov.  

Kľúčové slová: krízový scenár, bezpečnostné prostredie, deterministické a stochastické prostredie, neurčitosť, 

neistota, analýza rizika, identifikácia rizík, identifikácia aktív, zaobchádzanie s rizikom, akceptovateľnosť rizika, 

redukcia rizika, modelovanie rizík, modely deskriptívne, modely matematické 

 

Abstract: Construction and use of crisis scenarios, philosophical sources, stochastic understanding of the 

security reality, uncertainty and indefiniteness of phenomena and processes in the security environment and 

indeterminateness can be estimated or modelled using specific methods , risk analysis – the basis for the 

construction of a crisis scenario, modelling of risks in the form of a crisis scenario, assessment of the likelihood 

of origination of an unwanted phenomenon,  assessment of the degree of acceptability of the identified risks, 

processing of variants of crisis scenarios, approaches to the construction of crisis scenarios and treatment of risk 

offer basic approaches to the construction of crisis scenarios. 

Key words: crisis scenario, security environment, determinist and stochastic environment, indefiniteness, 

uncertainty, risk analysis, risks identification, assets identification, treatment of risk, acceptability of the risk, 

risk reduction, risk modelling, descriptive models, mathematical models 

 

 

ÚVOD 

Pri rozpracovávaní tejto problematiky bolo potrebné rešpektovať nasledujúce paradigmy. Prvou z nich  

je poznanie o nevyhnutnosti ďalšieho rozpracovania a prehĺbenia teoretickej reflexie súčasného stavu 

a perspektív vývoja bezpečnostnej praxe a nárastu intenzity a frekvencie  krízových javov a procesov vo 

všeobecnosti a osobitne v oblasti fungovania spoločenských systémov.  

Ukazuje sa ako nevyhnutné pristúpiť od analýzy empirických skúseností, ich usporiadania do viac-

menej ucelených metodických koncepcií k vedeckému výskumu, smerujúcemu k odhaľovaniu  zásadných 

kauzálnych súvislostí, ku spresňovaniu predmetu, kategoriálneho aparátu a vlastných metód poznávania tohto 

segmentu bezpečnostnej reality. Ide v tejto súvislosti najmä o precizáciu a vymedzenie vzťahu vedeckej teórie 

krízových scenárov k širšiemu obsahu dynamicky sa rozvíjajúcej sekuritológie (vedy o bezpečnosti).2 

Druhou paradigmou je skutočnosť, ktorú ukázalo štúdium dostupných odborných zdrojov a ich 

analýza. Problematika krízového manažmentu vo všeobecnosti a teórie krízových scenárov osobitne  je 

prepracovanejšia v oblastiach, ktoré odrážajú potreby bezpečnostnej praxe pri riešení prírodných, technicko-

technologických, ekonomických (podnikových, firemných) hrozieb než v oblastiach, kde sa prejavujú ohrozenia 

fungovania spoločenských systémov, konkrétne verejnej správy. 

Je možné sa však domnievať, že v priebehu precizácie vedeckých prístupov pre túto oblasť budú 

postupne niektoré všeobecne platné teoretické axiómy a prístupy teórie využiteľné v špecifickej podobe aj pre 

zvládanie rizík spoločenskej sféry a zároveň na základe intenzívneho vedeckého poznávania a teoretického 

zovšeobecnenia budú postupne definované špecifické, účinné metódy a postupy tvorba a využívanie krízových 

scenárov.  

Treťou paradigmou je skutočnosť, že tvorba a využívanie krízových scenárov je explicitným 

príkladom prelínania vedeckých prístupov odborníkov v oblasti krízového manažmentu vo všeobecnosti, 

špecificky v segmente verejnej správy a manažmentu bezpečnostných rizík. 

                                                           
1 prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc. Akadémie policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 83517 Bratislava, jan.buzalka@minv.sk 
2 Pozri HOFREITER, L.: Bezpečnosť, bezpečnostné riziká a ohrozenia. ŽU Žilina 2004, ďalej REITŠPÍS, J. a kol: Manažérstvo 

bezpečnostných rizík. ŽU Žilina 2004, tiež KORZENIOWSKI, L., F.: Securitologia na poczatku XXI wieku. In. Securitologia, EAS, Krakow, 
tiež BALOG, K.: Integrální bezpečnost. Edice SPBI Spektrum 60, 2009 
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Teoretické /všeobecno-filozofické/ prístupy  

Pri utváraní a rozpracovávaní teórie tvorby krízových scenárov sa ukazuje ako užitočné a potrebné 

vymedziť jej filozofické zdroje. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že pojmy kríza a riziko sú špecifickým 

výrazom z oblasti bezpečnostných teórií a nadväzujú  na základné filozofické kategórie nevyhnutnosti 

a náhodnosti. Pričom z dialektiky si pamätáme, že náhodnosť je vlastne formou prejavu nevyhnutnosti. Pojmy 

kríza a riziko sú využívané v súvislosti s nejednoznačnosťou priebehu procesov v bezpečnostnej realite a tým aj 

nejednoznačnosťou ich výsledkov. 

Ontologické korene vyjadrujú skutočnosť, že riziko je po expozícii nebezpečenstva javom  

objektívnym, ktorý je súčasťou bezpečnostnej reality v konkrétnom posudzovanom systéme. Je ale potrebné 

zdôrazniť, že bez expozície, teda bez existencie hodnotiaceho subjektu (vedomia, spoločnosti, jednotlivca) riziko 

nemá negatívny význam pre systém, a až vo vzťahu k cieľom, potrebám a záujmom hodnotiaceho subjektu 

nadobúda negatívny charakter. Tu sa  ontologické korene prelínajú s koreňmi gnozeologickými. 

Gnozeologické korene je možné vnímať ako charakteristiku, vyjadrujúcu vplyv určitého javu, deja 

(exponovaného nebezpečenstva) na vedomie hodnotiaceho subjektu, pričom tento vplyv postupne nadobúda 

charakter vnímania, chápania a hodnotenia v podobe odrazu vo vedomí, teda koniec koncov v poznávaní tohto 

exponovaného nebezpečenstva. Ide vlastne o pomer medzi očakávanou stratou (negatívnym účinkom) 

a neurčitosťou očakávanej straty. 

 Pri hodnotení bezpečnostných rizík, pri ich prognóze, pri prijímaní adekvátnych rozhodnutí, aj pri ich 

realizácii sa často objavuje  problematika neistoty (uncertainty)  a neurčitosti, ktorá je explicitne obsiahnutá 

v bezpečnostnom prostredí. Neistota v týchto prípadoch vyplýva z objektívnych ale aj subjektívnych príčin. 

Objektívne príčiny neistoty sú prejavom  toho, že javy a deje bezpečnostného prostredia sa vyskytujú často 

náhodne a nie je možné s potrebnou mierou presnosti predikovať ich priebeh a správanie. Vyplývajú zo samotnej 

podstaty objektov  reálneho sveta a z vyjadrenia existenčného (ontologického) a vývojového charakteru  

neistoty. 

Subjektívny charakter neistoty vyplýva z nedostatočnej miery nášho poznania, teda je v gnozeologickej 

rovine. Neistota týkajúca sa vývoja systému znamená, že možné stavy a ich dôsledky sú známe, ale 

pravdepodobnosť ich výskytu je neznáma. Neistota predstavuje stav medzi istotou a nemožnosťou ako krajnými 

bodmi výskytu javu /prísne teoreticky vzaté, v podmienkach istoty sa riziko nevyskytuje/, je meraná ako 

pravdepodobnosť výskytu nejakého javu. Každé riziko je v skutočnosti výslednou funkciou exponovaného 

nebezpečenstva (čiže nejakého javu, deja3, pôsobenia) a prostredia, v ktorom sa systém nachádza, v ktorom dej 

prebieha, v ktorom sa realizuje.  

Realizáciu deja v konkrétnych podmienkach, v danom časopriestore je možné označiť  ako udalosť 

(event). Je zrejmé, že javy a deje samy o sebe nevyjadrujú riziko. Ich rizikovosť je podmienená subjektivizmom 

posudzovateľa a prostredím, v ktorom sa odohrávajú. Prostredie teda vytvára zdroje istoty alebo neistoty. 

Prostredie je možné chápať tiež ako systém prvkov, väzieb a vzťahov medzi nimi.  Pre koncipovanie teórie 

tvorby krízových scenárov je nevyhnutné poukázať na význam prostredia, v ktorom sa posudzované objekty 

(systémy) nachádzajú. V prostredí môžu pôsobiť javy,  prebiehať procesy a deje, či konkrétne udalosti  

v podmienkach istoty, čo predstavuje deterministické chápanie reality. Väčšina dejov, predovšetkým v oblasti 

ekonomickej a spoločenskej však prebieha v podmienkach meniacej sa neurčitosti, neistoty, čo predstavuje 

stochastické chápanie reality. 

Riziko je teda možné vnímať ako špecifický prípad neistoty, ktorý je ale pomocou matematicko-

štatistických metód možné kvantifikovať a vyjadriť ako  odchýlku od očakávaného výsledku. O riziku je možné 

hovoriť len v tom prípade, ak jeden z možných výsledkov je negatívny, teda pre hodnotiaci subjekt nežiaduci. 

Nežiaduca udalosť je vlastne nepriaznivou odchýlkou od požadovaného výsledku, ktorý hodnotiaci subjekt 

očakáva (alebo v ktorý aspoň dúfa). Hodnotiaci subjekt očakáva, alebo dúfa, že sa nepriaznivé okolnosti 

neobjavia a práve pravdepodobnosť, že sa jeho očakávanie, alebo nádej nenaplnia, vytvára podmienky pre vznik 

rizika.  

Pri všetkých úvahách o riziku sa implicitne uvažuje o neurčitosti – presnejšie o neurčitom výsledku. 

V skutočnosti ak používame pojem riziko, musia existovať minimálne dve varianty riešenia (výsledkov). Ak 

totiž máme istotu že bude výsledok negatívny, že dôjde ku strate, nemožno hovoriť o riziku. Ak existuje 

možnosť straty, je udalosť možná – teda pravdepodobnosť toho, že nastane je v rozpätí medzi hodnotou nula 

a hodnotou jedna – teda nie je ani istá, ani nemožná4. Túto pravdepodobnosť  je možné pri dostatku informácií 

vyjadriť príslušnou matematicko-štatistickou funkciou pravdepodobnostného rozloženia. Neurčitosť predstavuje 

podobne ako istota pojem pre krajný stav popisu realizácie niečoho, keď nie sú známe dôsledky, daný subjekt 

nevie čo sa stane, a teda danú budúcu situáciu ani nie je možné predvídať. 

                                                           
3 Pozn. Javy prebiehajúce v čase a priestore sa nazývajú dejmi. Pozri  FILIP, S., ŠIMÁK, L., KOVÁČ, M. Manažment rizika. VŠEMVS 

Bratislava 2011,  s. 5 
4 Pozn. Nemožnosť (impossibility) – je možné chápať ako taký stav prostredia, v ktorom nemôžu existovať žiadne javy, prebiehať žiadne 
deje ani procesy a teda nie je možné nič realizovať.  
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Pokiaľ deterministické prostredie je typické najmä pre systémy s veľkou stabilitou prvkov a väzieb 

medzi nimi (napr. technické systémy), stochastické prostredie, v ktorom sa prejavuje nestabilita prvkov a ich 

väzieb a tým aj celých systémov, je typické práve pre sociálne systémy,  ekonomické systémy a tiež 

biopsychologické systémy, vrátane systémov bezpečnosti. Takáto nestabilita je svojím spôsobom 

nebezpečenstvom pre existenciu a rozvoj daného systému a pri jeho expozícii aj zdrojom vzniku rizika 

v systéme. 

V stochastických systémoch prebiehajú procesy medzi variabilnými, dynamickými prvkami, preto je 

potrebné skúmať ich sumárnu synergetickú stabilitu. To znamená, že neskúmame len spoľahlivosť jednotlivých 

prvkov systému, ale spolu s tým aj celkovú stabilitu systému. Vnútorná nestabilita jednotlivých prvkov a väzieb 

medzi nimi spôsobuje nestabilitu celého systému a je možným zdrojom ohrozenia a vzniku krízy v celom 

systéme. Stabilitu systému je možné vyjadriť ako schopnosť systému zotrvávať v určitom stave pri pôsobení 

určitých rušivých faktorov, alebo sa do tohto stavu po vychýlení navracať. Rizikový vývoj a správanie sa 

systému súvisí s jeho stabilitou, resp. nestabilitou. V odbornej literatúre5 je v tejto súvislosti uvádzaný názor 

o mäkkej a tvrdej strate stability systému. Pod mäkkou stratou  stability je chápaný stav, ak ide o periodickú 

osciláciu procesov okolo rovnovážneho stavu, pod tvrdou stratou stav, ak náhodné zmeny procesov systém 

vychýlia natoľko, že sa úplne naruší stabilita. 

Príčinou ohrozenia alebo straty stability systému sú protirečenia a to medzi prvkami vo vnútri systému 

navzájom, ale tiež medzi prvkami a systémom ako takým a napokon aj protirečenia medzi systémom a jeho 

okolím – inými prvkami či systémami. Tieto protirečenia sa v určitej fáze, ak nie sú riešené, stávajú zdrojom 

kríz. Disharmónia medzi očakávaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom je vyjadrením nestability  a 

neurčitosti prostredia. 

Z hľadiska samotnej tvorby a realizácie krízových scenárov sú teda významné nasledujúce závery. 

 Stochastické prostredie, v ktorom sa prejavuje nestabilita prvkov a ich väzieb a tým aj celých 

systémov, je typické práve pre sociálne systémy,  ekonomické systémy a tiež bio-psychologické 

systémy, vrátane systémov bezpečnosti. 

 Protirečenia v systéme, alebo s vonkajším prostredím sú príčinou ohrozenia alebo straty stability 

systému a sú vyjadrením nestability  a neurčitosti prostredia. 

 Javy a deje /procesy/ v bezpečnostnom prostredí sa vyznačujú značnou neistotou a neurčitosťou.  

 Neistoty je možné kvantifikovať pomocou nástrojov matematickej štatistiky. Riziko je možné 

vnímať ako špecifický prípad neistoty a neurčitosti.  

 Neurčitosti je možné len odhadovať na základe čo možno najdôkladnejšieho poznania minulosti 

a súčasnosti rizikového javu a pomocou špecifických  metód. (napr. modelovania, expertných 

metód – Delfi, a pod.) 

Takto chápané teoretické prístupy  vytvárajú východiská pre tvorbu hľadísk, kritérií, slúžiacich na 

klasifikáciu kríz a rizík, nevyhnutnú pre tvorbu krízových scenárov. 

 

Analýza rizika – základ tvorby krízového scenára 

Pre riadenie rizika je dôležitá sústavná analýza a hodnotenie jeho parametrov, či už kvantitatívnych, 

alebo kvalitatívnych, čo je vlastne obsahom analýzy rizika. Riziko samotné je vždy vzťahované k človeku a 

jeho skutočnú hodnotu môžeme poznať až po jeho konkrétnom prejavení, keď môžeme hovoriť o jeho 

dôsledkoch na prostredie, v ktorom sa prejavilo. Analýza rizika, na rozdiel od iných uskutočňovaných analýz, je 

činnosťou, ktorá s pomocou prístupov a nástrojov systémovej analýzy prebieha v období prevencie. Jej výsledky 

potom v podobe rôznych účelových syntéz tvoria obsah krízových (havarijných) plánov ohrozeného systému, 

alebo tiež krízových scenárov. 

Analýza rizika je vlastne hľadaním  podstaty jeho vzniku v kontexte vnímania nebezpečenstva jeho 

dopadu na život, zdravie a majetok človeka a ľudstva. Vnímanie rizika je rozdielne pre jednotlivca a pre 

spoločenstvo ľudí. Základom analýzy rizika je systematické získavanie a využívanie dostupných informácií, 

cieľom ktorého je určenie, ako často sa daný jav vyskytuje, akú má intenzitu a najmä aké sú jeho následky. 

Je možné ju chápať ako analýzu rôznych faktorov vnútorného a vonkajšieho  prostredia, javov 

a procesov, ktoré sú za určitých podmienok spôsobilé narušiť, poškodiť funkcie daného systému alebo 

znemožniť dosahovanie stanovených cieľov. 6 

Cieľom analýzy rizika je tiež vedecky prognózovať, aké budú prejavy a dôsledky rizika, aby ho bolo 

možné adekvátne riadiť. Ide teda v podstate o to, prostredníctvom vedeckých metód, ktoré sa opierajú 

predovšetkým o získané objektívne, relevantné a signifikantné fakty o ohrozenom systéme, prognózovať jeho 

správanie sa ako celku v rôznych krízových situáciách a definovať spôsoby jeho spontánnej alebo riadenej 

reakcie. 

                                                           
5  Pozri ŠIMÁK, L. Krízový manažment vo verejnej správe. ŽU, Žilina 2001, s.36. 
6  Pozri MÍKA T.:  Manažérske metódy a techniky. ŽU Žilina 2006, s. 48 
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V odbornej literatúre sa stretávame s rôznymi, viac či menej odlišnými prístupmi k chápaniu obsahu 

analýzy rizika. Pri zovšeobecnení a zjednodušení uvádzaných oblastí je možné  zovšeobecniť systém analýzy 

rizika takto:7 

 identifikácia rizík, ohrození; 

 identifikácia aktív; 

 riadenie rizika (akceptácia rizika) - realizácia opatrení krízového manažmentu;  

 

Je zrejmé, že začlenenie riadenia rizika do obsahu jeho analýzy je možné považovať za diskutabilné, 

vytvára však potrebné prepojenie a to napr. z hľadiska prognózy vývoja rizík a z hľadiska nevyhnutnosti 

uplatňovania analytických prístupov priebežne, v celom procese riadenia rizika. Pre kvalifikovanú prípravu 

krízového scenára je potrebné špecifikovať a konkretizovať niektoré z uvádzaných opatrení pre jednotlivé 

oblasti. 

Pre oblasť identifikácia bezpečnostných rizík 

 identifikácia rizikových faktorov interného prostredia, identifikácia externých rizikových faktorov;  

 identifikácia a charakteristika ohrození a rizík,  ich odhalenie  s použitím modelovania alebo expertného 

posudzovania (odhadov), resp. identifikácia oblastí, vyžadujúcich špecifické opatrenia; 

 posúdenie pravdepodobnosti vzniku nežiaduceho javu; 

 posúdenie doterajších prejavov identifikovaných faktorov, odhad ich pravdepodobného vývoja; 

 posúdenie početnosti pravdepodobných zlyhaní ľudí a zariadení, prípadne podobných zariadení (aj 

mimo vlastnej organizácie) – napr. z databáz o zlyhaní zariadení, alebo výpočtom z údajov 

o spoľahlivosti, štatistickými metódami a pod;  

 klasifikácia rizík- triedenie do skupín, podľa identifikačných znakov; 

 klasifikácia objektov, ktoré spôsobujú riziko, ich lokalizácia v danom priestore; 

 evaluácia ohrození a rizík, kvantitatívne a kvalitatívne faktory, stanovenie priority - podľa následkov, 

dôležitosti a pod.; 

Pre oblasť identifikácia aktív chráneného objektu /systému/ 
 identifikácia oblastí zraniteľnosti, posúdenie vlastnej zraniteľnosti systému, identifikácia ohrozených 

miest v systéme;  

 evaluácia a hierarchizácia aktív systému z hľadiska jednotlivých základných kritérií, najmä jeho 

funkcieschopnosti; 

 posúdenie zraniteľnosti ohrozených aktív; 

 posúdenie miery akceptovateľnosti /prijateľnosti/ rizík,  

 posúdenie doterajších prejavov identifikovaných faktorov, odhad ich pravdepodobného vývoja, 

určovanie ich parametrov, a ich vzájomných interakcií. 

 posúdenie početnosti pravdepodobných zlyhaní ľudí a zariadení, prípadne podobných zariadení (aj 

mimo vlastnej organizácie) – napr. z databáz o zlyhaní zariadení, alebo výpočtom z údajov 

o spoľahlivosti, štatistickými metódami a pod;  

 opis možných následkov pri zahrnutí rôznych alternatív vývoja rizika; 

Pre oblasť riadenie rizika (akceptácia rizika) - realizácia opatrení krízového manažmentu  

 analýza faktorov rizika a ich možných vplyvov pri realizácii uvažovaných variantov riešenia (podstata 

kauzálnej analýzy – hľadanie bezprostredných a podstatných príčin možného negatívneho javu); 

 príprava preventívnych opatrení na zníženie vplyvu rizikových faktorov, eventuálne na ich vylúčenie – 

ich aktívne ovplyvňovanie, pasívne protirizikové opatrenia – zníženie zraniteľnosti, zvýšenie 

pripravenosti systému– ide teda o zabránenie vzniku NNJ, alebo o jeho zmiernení, buď pôsobením na 

možný zdroj ohrozenia, alebo posilnením odolnosti, znížením zraniteľnosti, 

 príprava opatrení na aktívne ovplyvňovanie prípadného priebehu nežiaduceho javu, príprava 

havarijných a iných krízových plánov, vrátane prípravy opatrení na obnovu funkcie systému;  

 stanovenie dopadov rizika štandardným spôsobom a tiež vzhľadom na špecifickú zraniteľnosť /určenie 

najhoršieho rizika a jeho dopadov/; 

 predbežná kvantifikácia dopadov najhoršieho rizika – možných strát a škôd na chránených záujmoch. 

 kvantifikácia a hodnotové vyjadrenie škôd a strát, prípadne  posúdenie ich prípadného dopadu na 

nekvantifikovateľné hodnoty (psychické, morálne a iné). 

 určenie neakceptovateľných rizík a príprava systémových opatrení na zvýšenie miery ich 

akceptovateľnosti; 

                                                           
7 Pozri napr. PELTIER, T. R.: Information Secutity Risk Analysis. http//amazon.com, ďalej FAY, J. J. Encyclopedia of Security 
Management. Buterworth – Henemann, USA 1993 
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 príprava opatrení na zmiernenie dôsledkov a príprava opatrení na obnovu v prípade, že sa nám nepodarí 

NNJ zabrániť a musíme sa pripraviť na odstránenie následkov a na obnovu systému. 

 interpretácia a využitie získaných výsledkov v praxi krízového manažmentu – návrh a príprava opatrení; 

 

Modelovanie ako metóda analýzy bezpečnostných rizík 

Ako už bolo uvedené, neurčitosti v bezpečnostnej realite je možné analyzovať len odhadom na základe 

čo možno najdôkladnejšieho poznania minulosti a súčasnosti rizikového javu a pomocou špecifických  metód 

analýzy rizík - napr. modelovania. 

Je to jedna z dôležitých metód poznania objektívnej reality (ľudská činnosť, vedecké bádanie, 

bezpečnostná prax).Má nezastupiteľné miesto pri riešení teoretických a najmä praktických úloh. 

Ide o metódu nepriameho poznania v tom zmysle, že prostredníctvom modelu poznávame originál, teda 

modelovaný objekt. 

Vo všeobecnosti je možné uviesť, že prostredníctvom modelovania sa vieme priblížiť k analýze takých 

bezpečnostných rizík, ktorých charakteristika a prognóza vývoja  je  vzhľadom na prevládajúce neistoty 

a neurčitosti exaktnými metódami veľmi ťažké, alebo nemožné. Modelovanie charakterizujeme ako metódu 

sprostredkovaného poznania pomocou umelých alebo prirodzených systémov. Je to teda metóda poznávania 

bezpečnostnej reality, pri ktorej získavame informácie o skutočných javoch a procesoch nepriamo, 

prostredníctvom vhodného modelu, pričom model je určitým zjednodušením zobrazovanej reality. Idevlastne o 

účelové, netautologické zobrazenie skúmaných vlastností predmetu modelovania pomocou vhodne zvolených 

vlastností modelu. 

Úloha modelovania pri manažmentu rizík je vyjadrením významu modelovania v riadení rôznych 

systémov. Na základe analýzy rizika, najmä získaných poznatkoch o priebehu procesov v určitých podmienkach 

(parametre fyzikálneho prostredia, kvalita ľudského faktoru, kvalita a kvantita síl a prostriedkov krízového 

manažmentu,) poznatkoch o vnútorných parametroch rizika systému (potenciálu, početnosti, pravdepodobnosti  

a i.) je možné celý vývin rizika ohrozeného systému modelovať.  

Pri tvorbe krízových scenárov sú najčastejšie využívané modely rozhodovacích procesov, ktoré 

členíme na: 

 modely deskriptívne (popisujúce doterajší priebeh procesu vývinu krízy); 

 modely prediktívne (popisujúce pravdepodobný budúci priebeh tohto procesu); 

 modely normatívne (popisujúce žiaduci budúci priebeh procesu vývinu krízy). 

 

Iný prístup8 klasifikácie modelov, prevzatý z oblasti manažmentu vo vojenstve člení modely na dve 

veľké skupiny - modely materiálne a modely myšlienkové. Myšlienkové modely, ktoré sa môžu fixovať priamo 

v pamäti, alebo v informačných  médiách v príslušnej ikonickej sústave, sú najčastejšie členené do troch skupín: 

 schematické kvalitatívne opisy krízových situácií; 

 grafické zobrazenia (mapy, schémy, grafy, náčrty a pod.); 

 matematické modely. 

Matematické modely  vývinu rizika využívajú logické a matematické výrazové prostriedky.  

Predstavujú sústavy matematických funkcií alebo algoritmov. Tieto modely sa ďalej členia na analytické, 

štatistické a kombinované (analyticko-štatistické). Z hľadiska potrieb manažmentu rizík je výhodné, že tieto 

skupiny modelov majú stochastický charakter a umožňujú modelovať náhodné javy spojené so vznikom krízy 

a vývinom krízovej situácie (napr. využitím rozloženia pravdepodobnosti hodnôt sledovaných parametrov alebo 

využitím metódy Monte Carlo). 

Táto metóda patrí v súčasnosti medzi účinné nástroje analýzy náhodných javov vo všetkých oblastiach 

ľudskej činnosti, pričom môže byť s úspechom využiteľná aj v procese analýzy rizika v manažmente rizík. 

Jedným z najdôležitejších prvkov využitia tejto metódy je vytvorenie tzv. „umelej náhody“ generovaním 

pseudonáhodnej postupnosti. 

Metóda Monte Carloje numerickou metódou  založenou na vzťahu medzi  pravdepodobnostnými 

charakteristikami  rôznych náhodných procesov a veličinami, ktoré  sú riešením študovaných úloh. Princíp 

metódy spočíva v nasledujúcich bodoch:  

 Formulácia novej úlohy, ktorá má náhodný charakter, ktorej riešenie   sa zhoduje s riešením pôvodnej 

úlohy. 

 Riešenie novej úlohy pomocou štatistických experimentov.  

Existujú dva možné prístupy pri riešení úloh metódou Monte Carlo: 

 Geometrická metóda založená na geometrickej pravdepodobnosti; 

 Výpočet založený na odhade strednej hodnoty náhodnej premennej. 

                                                           
8 Podrobne pozri RYBÁR, M. a kol. Modelovanie a simulácia vo vojenstve. Bratislava, MO SR 2000, s. 48 a n. 
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Vo svojej podstate sú Monte Carlo simulácie založené na zostrojení modelu, ktorým je možné  čo 

najpresnejšie popísať skúmaný objekt, a ktorého správanie je stochastické. Ako ďalší krok  je potrebné 

vygenerovať veľké množstvo náhodných čísel, ktoré budú po ich vhodnej transformácii a iných úpravách 

vstupom do modelu. Na záver  sú zozbierané  a štatisticky vyhodnotené výsledky. Medzi nesporné pozitíva 

využitia tejto metódy pri tvorbe krízových scenárov patrí najmä skutočnosť, že: 

 Umožňuje riešiť analyticky neriešiteľné úlohy, odhaliť zložitejšie závislosti (medzi systémami, 

entitami, prípadne atribútmi), skúmať dynamiku systému a reakcie  na rôzne udalosti (podnety). 

 Uľahčuje riešenie ťažko riešiteľných úloh. 

 Štandardizuje niektoré kvantitatívne parametre. 

 Proces tvorby modelu pomáha k odhaleniu a špecifikácii nových skutočností. Detailné pozorovanie a 

popis skúmanej bezpečnostnej reality alebo systému s cieľom tvorby modelu pre počítačovú simuláciu 

vedie často k odhaleniu nových vlastností či funkčných závislostí skúmaného systému (entity) a potom  

k rozšíreniu výsledkov predošlého pozorovania, popisu či analýzy systému. 

 Rozšírenie možnosti predikcie i na oblasti, v ktorých nie je korektné využitie deduktívnych metód či 

deterministických modelov.  

Deduktívne usudzovanie a použitie prísne deterministických modelov nie je využiteľné všade tam, kde 

sa v systéme vyskytujú náhodné premenné. No práve pomocou tejto metódy je možné modelovať aj systémy s 

jednou či viacerými náhodnými premennými. 

V súčasnom období sú pre modelovanie priemyselných havárií s únikom nebezpečnej látky 

pripravené programy, ktoré využívajú rôzne softwarové aplikácie. 

Medzi najčastejšie používané patria najmä programy ALOHA9, EFFECTS, ROZEX a ďalšie. Využívajú 

sa predovšetkým na modelovanie úniku nebezpečných látok, následkov požiarov, výbuchov, šírenia týchto látok 

v ovzduší v podobe toxických mračien a i. 

Je ale potrebné uviesť, že tieto programy majú mnohé obmedzenia a tým do istej miery limitujú ich 

využitie pre tvorbu krízových scenárov. Napr. program ALOHA: 

 pracuje s nízkymi rýchlosťami vetra, 

 vyžaduje pomerne stabilné atmosférické podmienky, 

 pracuje s malým rozlíšením členitosti terénu, 

 nezahŕňa zmeny smeru vetru, efekty požiarov a chemických reakcií, rozptyl pevných častí a kvapalín, 

 únik látky je stanovený na dobu jednej hodiny a rozptyl látok je limitovaný  vzdialenosťou10 km.  

 

Postup pri využívaní modelov v procese analýzy rizík 

 Určenie úloh poznávaciemu subjektu v procese poznania (ciele skúmania, výber skúmaného originálu, 

skúmanie prvkov a väzieb medzi nimi, analýza originálu, abstrakcia nepodstatných prvkov); 

 Výber vhodného modelu, zodpovedajúceho požadovanému cieľu skúmania; 

 Vykonať vlastný výskum „na modeli“, pozorovanie, experimenty; 

 Prenos získaných poznatkov z modelu na originál pomocou metódy analógie (overenie abstraktnosti 

modelu v praxi);  

Pre prípravu modelovania rizík napríklad v podobe krízového scenára vychádzame z nasledujúcich 

východísk:  

 monitoring  javu, ktorého riziká chceme analyzovať; 

 korektná a validná interpretácia získaných faktov; 

 stanovenie základných parametrov javu v predpokladanom časovom intervale; 

 stanovenie dopadov rizika štandardným spôsobom a tiež vzhľadom na špecifickú zraniteľnosť; 

 určenie neakceptovateľných rizík a príprava systémových opatrení na zvýšenie miery ich 

akceptovateľnosti; 

Pre stanovenie charakteristiky  ohrozenia je potrebné využiť zber všetkých relevantných údajov, vrátane 

rôznych vedeckých správ, starých, historických záznamov, máp,  miestnych znalostí  a skúseností ale tiež 

nových, moderných zdrojov poznania, ako sú napr. rôzne databázy, GIS, a i.  

Po analýze a vyhodnotení  nasleduje spracovanie variant krízových  scenárov s odhadom 

pravdepodobnosti ich výskytu. 

 

Prístupy k tvorbe krízových scenárov 
 Skúsenosti z praxe ukazujú, že pri tvorbe krízových scenárov10 je správne rešpektovať nasledujúce 

prístupy. 

                                                           
9 Pozn. Areal Locations of Hazardous Atmospheres 
10 Pozn. Uvedené metódy sú využiteľné v rámci rôznych analytických postupov (napr. pri metóde Čo – ak?, metóde predbežnej analýzy rizík 
a pod.) 
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Ohrozený systém, resp. objekt  je potrebné posudzovať komplexne, systémovo a globálne, pričom 

vychádzame z predpokladu, že bezpečnostná situácia bude prebiehať v budúcnosti, ktorá je multifaktoriálne 

determinovaná,  je viacrozmerná a príliš stochasticky usporiadaná /teda neistá a neurčitá/, než aby sme mohli jej 

vývin projektovať dostatočne exaktne.  

Je pritom nevyhnutné posudzovať súčasný stav systému z hľadiska jeho budúceho vývinu.S uvedenou 

premisou úzko súvisí požiadavka brať na zreteľ stratégie a kvalitatívne vplyvy rôznych aktérov. 

Zároveň by mali tvorcovia scenára mať vždy na zreteli, že všetky získavané informácie a stratégie nie 

sú neutrálne, sú tendenčné a to predovšetkým z toho dôvodu, že stratégie aj aktéri sú spravidla predpojatí /v 

niektorých prípadoch až zaujatí, resp. zainteresovaní/  a priebeh vývoja krízovej situácie, modelovaný 

v pripravovanom scenári je tým ovplyvnený. 

 

Tvorba krízového scenára 

 Tvorba krízových scenárov prebieha najčastejšie v nasledujúcich fázach:  

 získanie a systemizácia prognostických informácií o danom systéme a jeho okolí; 

 identifikácia cieľov systému; 

 identifikácia vnútorných faktorov, resp. bariér vývinu systému; 

 identifikácia vonkajších  faktorov, resp. bariér vývinu systému; 

 identifikácia variantných stratégií riadenia systému (súčasné mechanizmy riadenia a budúce možné 

varianty); 

 vlastné zostavenie scenára; 

 interpretácia scenára. 

 

Využitie prístupov teórie bezpečnostných rizík pre skúmanie tvorby a použitia krízových scenárov. 

Zaobchádzanie s rizikom je rozhodujúcou aktívnou fázou manažmentu bezpečnostných rizík a ako také 

ponúka základné prístupy k tvorbe krízových scenárov. V prípade využitia optimálnych opatrení a riešení, 

najmä z hľadiska spoločenských, ekologických, ekonomických a technických dopadov vo vzťahu  k veľkosti 

potenciálu rizika je možné potom systém „vyladiť“ do optimálnej polohy. Vyžaduje si to iteratívny postup 

s využitím spätnej väzby. 

Princíp spätnej väzby je  prvkom tzv. „reaktívnej stratégie“ manažmentu rizika, klasického spôsobu 

napodobňovania učiaceho  systému. Okrem tohto princípu je v manažmente  rizík využívaný aj princíp 

predikačnej väzby, ako výraz tzv. „proaktívnej stratégie“, ktorá vyjadruje spôsob, pri ktorom je systém 

oboznamovaný s reálnym stavom, možnými hrozbami a má pokiaľ možno tie najúplnejšie informácie o možnom 

priebehu rizika. Ako je ale z analýzy bezpečnostnej praxe zrejmé, takýto stav v manažmente rizík nie je častý 

a preto je nevyhnutné sa rozhodovať pri neúplnej informácii (fuzzy rozhodovanie11). 

Pri rešpektovaní uvedeného princípu spätnej väzby je možné minimalizáciu rizika realizovať rôznymi 

spôsobmi. Ak vychádzame z matematického vyjadrenia rizika v podobe  

     R  є {(Pi, Ni)}  

potom je možné minimalizáciu rizika realizovať znižovaním veličiny P, teda pravdepodobnosti jeho vzniku, čo 

nazývame aktívnymi, ofenzívnymi opatreniami, ďalej znižovaním veličiny N, čiže znižovaním možných 

následkov, čo nazývame pasívnymi defenzívnymi opatreniami, prípadne znižovaním oboch veličín, pričom táto 

možnosť je v bezpečnostnej praxi najčastejšie využívaná. 

Pri tvorbe krízového scenára si uvedomujeme že cieľom manažmentu rizika je vo všeobecnej rovine 

jeho zníženie na akceptovateľnú mieru (teda jeho minimalizácia). Manažment rizika, ktorý sa týka sociálnej 

sféry, je založený usmernení činnosti všetkých zainteresovaných subjektov na zníženie rizika na akceptovateľnú 

úroveň (sociálne prijateľnú mieru) pomocou legislatívnych, sociálnych a technicko-organizačných opatrení. 

Uvedené opatrenia sa týkajú fázy prevencie, fázy záchrany a fázy nápravy škôd. 

Dosiahnutie tohto cieľa znamená riziko riešiť, zaobchádzať s ním v takýchto intenciách. Takýto stav je 

možné dosiahnuť rôznymi opatreniami12. Opatrenia voči riziku môžu mať rôzny charakter, podľa cieľa, ktorý 

chceme daným opatrením dosiahnuť. Medzi takéto opatrenia sú najčastejšie začleňované13: 

 retencia (znášanie) rizika – defenzívny prístup; 

 presun (transfer) rizika na iné subjekty– defenzívny prístup; 

 vyhnutie sa riziku– defenzívny prístup; 

 redukcia rizika – ofenzívny prístup; 

 zabránenie riziku; 

                                                           
11 Fuzzy - hmlistá logika rozhodovania, pozri napr. VÁCLAVKOVÁ, M. Využitie moderných prístupov práce s neurčitými informáciami pre 

krízový manažment. In Bezpečnostní teorie a praxe. Security theory & practice. Praha, 2009, č.4, s. 83 
12 Opatrenie je súbor činností, aktivít, ktorých cieľom je zníženie rizika na akceptovateľnú úroveň. 
13 Pozri napr. Buzalka, J.: Teória bezpečnostných rizík. APZ Bratislava 2012 
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Opatrenia retencie rizika je vhodné využívať v prípade rizík, vyznačujúcich sa vysokou 

pravdepodobnosťou a relatívne nízkymi možnými dôsledkami (nízkou tvrdosťou straty). Vysoká 

pravdepodobnosť nízkych dôsledkov zvyšuje náklady na prípadný prenos. Vysoká pravdepodobnosť tiež 

znamená, že vyhnutie sa riziku nie je dosť dobre možné. Rovnako sú opatrenia retencie adekvátne aj v prípade, 

ak sa riziko vyznačuje nízkou pravdepodobnosťou a nízkymi dôsledkami – tu riziko nie je nutné redukovať, ani 

prenášať.  

Je to pravdepodobne najčastejšia metóda zaobchádzania s rizikami. Vo všeobecnosti platí, že metóda 

znášania rizika by mala byť využívaná v prípade riešenie rizík s relatívne málo ničivými následkami, čiže 

s relatívne malými stratami. Relatívnosť sa v tomto prípade vzťahuje na pomer nákladov na uplatnenie inej 

(aktívnejšej) metódy voči nákladom, spôsobeným priebehom rizika. Pri uplatnení istej miery zjednodušenia, je 

možné riziká, pri ktorých je uplatňované ich znášanie považovať za prijateľné riziká. 

Pokiaľ ide o ďalšie defenzívne opatrenia zaobchádzania a s rizikom, ako sú transfer a vyhnutie sa 

riziku, tieto spravidla nebývajú obsahom tvorby krízových scenárov. 

Cieľom sústavy opatrení redukcie rizikaje zníženie pravdepodobnosti,  frekvencie výskytu rizika, 

zníženie jeho dôsledkov alebo zníženie oboch faktorov. 

Metódy redukcie rizika je možné s istou mierou zovšeobecnenia členiť na základe toho, či riadiaci 

subjekt svojimi opatreniami chce:  

 odstrániť, alebo minimalizovať príčiny vzniku rizika, potom hovoríme o metódach prevencie vzniku 

a korekcie príčin rizika (ofenzívne prístupy); 

  minimalizovať jeho ničivé následky, v tom prípade ide o  postupy, ktoré sú v podstate zmierňujúcimi 

opatreniami resp.  opatreniami na odstraňovanie dôsledkov kríz(defenzívne prístupy majú niekedy 

charakter určitých nápravných opatrení , napr. diverzifikácia, etapové rozhodovanie, poistenie); 

 väčšinu opatrení redukcie rizika nie je jednoznačne možné začleniť do skupiny metód, obmedzujúcich 

príčiny vzniku rizík alebo do skupiny metód znižujúcich nepriaznivé následky rizika.  

Na základe toho, či riadiaci subjekt svojimi opatreniami chce odstrániť, alebo minimalizovať príčiny 

vzniku rizika, alebo minimalizovať jeho ničivé následky, je možné metódy redukcie rizika členiť na : 

 do prvej skupiny patria najmä metódy prevencie vzniku a korekcie príčin rizika. 

 druhá skupina je tvorená najmä postupmi, ktoré sú v podstate zmierňujúce opatrenia resp.  opatrenia 

na odstraňovanie následkov kríz 

Medzi ďalšie prístupy k redukcii rizika náleží najmä: 

 oslabovanie informačného deficitu – napr. rôzne druhy analýz, prieskumy, informácie  o  situácii; 

 vytváranie rezerv – umožňuje znížiť, resp. eliminovať a pohotovo riešiť negatívne dosahy určitých 

rizík. 

V rámci opatrení na odstraňovanie následkov  je potrebné realizovať vyhodnotenie priebehu vývoja 

rizika, riešenia krízovej situácie a prijať opatrenia na skvalitnenie prípravy na jej možnú recidívu. 

 

Redukcia rizika v rovine vrcholového manažmentu (napr. štátu). 

Pre prípravu krízových scenárov na znižovanie rizika v rovine vrcholového manažmentu platí 

s mimoriadnou naliehavosťou, že spravidla prebieha v podmienkach neurčitosti a neistoty a sú v ňom 

uplatňované špecifické nástroje strategického riadenia. Tieto nástroje musia zohľadňovať skutočnosť, že takmer 

vždy ide o nový problém, ktorého nesprávne riešenie môže znamenať často aj katastrofické následky pre celý 

riadený subjekt.  

Tento nový problém sa môže vyznačovať nasledujúcimi znakmi: 

 Problém nie je algoritmizovateľný; 

 Je to nový, neopakovateľný problém strategického dosahu; 

 Riešenie problému je multifaktoriálne determinované (nie je možné ho číselne vyjadriť); 

 Niektoré z jeho faktorov nie sú poznané, prípadne medzi nimi existujú veľmi zložité väzby; 

 V prostredí, v ktorom sa subjekt nachádza prebiehajú stochastické deje a procesy; 

 Nie je k dispozícii (nie je známe) rutinné riešenie; 

 Neexistujú analytické metódy nájdenia optimálneho riešenia; 

 Existuje množstvo kritérií pre hodnotenie riešenia, pričom niektoré z nich sú kvalitatívneho charakteru; 

 Je veľmi zložitá a komplikovaná interpretácia informácií, potrebných pre prijatia rozhodnutia; 

 Aktívnym prvok ohrozeného systému je človek, ktorý ho pretvára svojou cieľavedomou  činnosťou. 

Pri tvorbe krízových scenárov v procese redukcie - znižovania pravdepodobnosti alebo frekvencie 

vzniku bezpečnostných rizík majú významné postavenie metódy operačnej analýzy. Sú založené na používaní 

tzv. „deterministických“ modelov a na rozhodovacom procese, ktorý uvedené modely využíva. Cieľom využitia 

modelov pri operačnej analýze je rozhodovanie, pri ktorom sa hľadá optimálne riešenie rizika v podobe 

optimálnej alternatívy krízového scenára. 
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Skúsenosti z praxe ukazujú, že najčastejšie sú využívané modely na báze lineárneho programovania, na 

metódach sieťovej analýzy a modeloch hromadnej obsluhy, pričom medzi atribúty tohto rozhodovacieho 

procesu14 sú najčastejšie začleňované: 

 možnosť jeho algoritmizácie; 

 možnosť opakovaného riešenia; 

 existencia rutinného riešenia; 

 hľadanie optimálneho riešenia; 
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ENVIRONMENTÁLNY MANAŽÉRSKY SYSTÉM AKO 

PRVOK MINIMALIZÁCIE EKONOMICKÝCH STRÁT A 

NEGATÍVNYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Jozefína DROTÁROVÁ1 

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS AN ELEMENT OF 

MINIMIZING OF ECONOMIC LOSSES AND NEGATIVE ENVIRONMENTAL 

IMPACTS 
 

 

Abstrakt: Environmentálny manažérsky systém podľa normy ISO 14001 predstavuje pozitívne zmeny v oblasti 

environmentálnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Jeho zavedenie a využívanie v podniku 

neznamená iba pozitívne environmentálne prínosy, ale tiež ekonomické. Článok charakterizuje výhody 

zavedenia EMS, ponúka tiež prehľad certifikácie EMS v podnikoch na Slovensku so zameraním na Košický 

VÚC. 

Kľúčové slová: environemntálny manažérsky systém, prínosy, certifikácia, stav na SR 

 

Abstract: An Environmental Management System according to ISO 14001 represents a positive change in 

environmental impacts on individual components of the environment. The environmental benefits of 

introduction and use of EMS in the company is not only one. There are also the economic benefits. Article 

characterizes the advantages of implementing EMS, and it also offers an overview of EMS in companies in 

Slovakia focusing on the Košice Higher Territorial Units. 

Key words: environmental Management System, benefits, certification, current status in SR 

 

 

Úvod 

Ľudia, uvedomujúc si vplyvy svojich činností na životné prostredie, začali v 90.tych rokoch 20.storočia venovať 

čoraz väčšiu pozornosť hľadaniu možností preventívneho prístupu k životnému prostrediu. Pozornosť bola 

venovaná najmä čistejšej produkcii, bezodpadovým technológiám a pod. Toto obdobie zároveň prinieslo aj 

základy dnešného Environmentálneho manažérskeho systému (Environmental Management System). EMS 

predstavuje stanovenie zásad environmentálneho riadenia organizácie, ktorého účelom je minimalizácia 

negatívnych vplyvov na životné prostredie, optimalizácia využívania surovinových a energetických zdrojov, 

minimalizácia tvorby odpadov a vytvorenie predpokladov pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a životného 

prostredia.(Mateides, 2006). Podniky s certifikovaným EMS si veľmi rýchlo uvedomili i jeho ekonomické, 

marketingové a iné prínosy. V súčasnosti je na Slovensku 1029 podnikov s certifikovaným Environmentálnym 

manažérskym systémom podľa normy ISO14001. 

 

Systém environmentálneho manažérstva 

Systém environmentálneho manažérstva je možné charakterizovať ako plánovaný a koordinovaný súbor 

riadiacich činností, operačných postupov, dokumentácie a zaznamenávania, ktorý je implementovaný v 

špecifickej organizačnej štruktúre s definovanou zodpovednosťou a prostriedkami. Jeho úlohou je prevencia 

negatívnych vplyvov na životné prostredie a podpora činností i aktivít zameraných na zachovanie alebo zvýšenie 

kvality životného prostredia.(Majerník, 2002) 

Tento systém môže byť súčasťou integrovaného systému manažérstva uplatňovaného organizáciou alebo sa 

uplatní v organizácii samostatne. V porovnaní so systémom manažérstva kvality, ktorý je orientovaný na 

zákazníka, systémy environmentálneho manažérstva sú zamerané na oveľa širšie záujmové skupiny. 

Vybudovanie a zavedenie EMS je dobrovoľnou aktivitou organizácie. Má viesť k zlepšeniu jej 

environmentálneho profilu. V prvom rade je dôležité, aby sa pre zavedenie EMS rozhodol vrcholový manažment 

organizácie a zabezpečil k tomu nevyhnutné zdroje. Zámer zaviesť systém EMS , udržiavať a zlepšovať ho musí 

byť podporený organizačne a finančne takým spôsobom, aby bol plne funkčný a priniesol pre organizáciu 

splnenie stanovených. 

 Systém environmentálneho manažérstva poskytuje prvky, ktoré je možné integrovať s ostatnými potrebami 

riadenia organizácie. Zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovanie činností, zodpovednosti, postupy, procesy, zdroje 

                                                           
1  Ing. Jozefina Drotárová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, Košice 04001, 

jozefina.drotarova@vsbm.sk. Doktorand na: Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany, Technická univerzita vo Zvolene 
T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 2.roč. EF 

mailto:jozefina.drotarova@vsbm.sk
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na prípravu, uplatňovanie, dosahovanie, preskúmavanie a udržiavanie environmentálnej politiky. 

Environmentálna politika je vyhlásenie organizácie o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa na celkové 

environmentálne správanie, ktoré poskytuje rámec na činnosti a na stanovenie dlhodobých a krátkodobých 

environmentálnych cieľov. 

 

Hlavný princíp systému environmentálneho manažérstva 

Implementácia, ale i dlhodobé udržiavanie systému environmetnálneho manažérstva, podobne ako iné systémy 

napr. systém manažérstva kvality, sa opiera o hlavný princíp tkz. Demingov model. Tento model obsahuje 4 

základné kroky, a to : Plan- plánovanie, Do- vykonanie, Control- kontrola, preverenie, Act- konanie, vykonanie 

zmien, prijatie nových plánov, ktoré je treba znova vykonať, skontrolovať a na základe výsledkov kontroly prijať 

ďalšie opatrenia. Tento proces sa koná neustále dookola, pričom každý cyklus bz mal prinieť konkrétnu 

pozytívnu zmenu, v súlade s enviromentálnou politikou a environmentálnymi ciľmi, a zabezpečiť tak trvalé 

zlepšovanie SEM a organizácie ako celku. 

 

 
Obr. 1 Princíp SEM – Demingov model 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prínosy Systému environmentálneho manažérstva v jednotlivých oblastiach 

 

Hlavné prínosy 

Oblasť ochrany životného prostredia: 

 súlad s princípom trvalo udržateľného rozvoj 

 znižovanie čerpania prírodných zdrojov 

 úspora energií 

 minimalizácia odpadov 

 zhodnocovanie odpadov 

 úspora surovín 

 úspora vody 

 znižovanie kontaminácie životného prostredia 

 minimalizácia degradácie životného prostredia 

 eliminácia environmentálnych záťaží 

 eliminácia havárií 

 

Ekonomická oblasť: 

 úspora nákladov na energie 

 úspora nákladov na suroviny 

 ekonomizácia nakladania s odpadmi 

 úspora nákladov na likvidáciu odpadov/sanáciu environmentálnych záťaží 

 úspora nákladov za vodu 

 pri zvýšení sledovanosti a prehľadu v hospodárení, 

 znížení prevádzkových nákladov, 

 minimalizácia nákladov na sankcie za nedodržanie legislatívy 

 zvyšovanie zisku prostredníctvom rozšírenia zákazníkov/dodávateľov/odberateľov 

 možnosť zníženia nákladov v súvislosti s poistením 

 znižovanie prevádzkových nákladov 

 eliminácia nákladov v súvislosti s haváriami, mimoriadnymi udalosťami 
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Ďalšie prínosy 

Oblasť vedenia organizácie  

 prostriedok pri plánovaní a určovaní cieľov, 

 zodpovedný prístup k činnostiam 

 systematické riešenie otázok v súvislosti so ŽP  

 zhoda s legislatívou 

 efektívnejšia logistika vstupov, výstupov 

 minimalizácia rizík environmentálnych havárií 

 zvyšovanie morálky organizácie 

 prehľadnosť a identifikácia environmentálnych problémov a rizík. 

 

Oblasť vzťahu k zamestnancom: 

 zvýšenie povedomia zamestnancov v súvislosti s ochranou ŽP 

 starostlivosť o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov 

 budovanie dobrého vzťahu so zamestnancami 

 

Oblasť vzťahov s verejnosťou 

 vhodný nástroj pri komunikácii s vonkajším prostredím 

 zlepšenie portfólia organizácie 

 vhodný marketingový nástroj 

 zvýšenie podnikateľskej dôveryhodnosti pre investorov, peňažné ústavy, 

 poisťovne, verejnú správu a pod., 

 zlepšenie vzťahov so svojim okolím 

 získanie obchodne využiteľnej vizitky ( certifikát EMS) 

 posilnenie dôvery a zlepšenie vzťahov s verejnosťou, zainteresovanými stranami 

 

Oblasť konkurencieschopnosti 

 zvýšenie imidžu organizácie 

 zvýšenie uplatnenia na trhu 

 rozšírenie množstva zákazníkov/odberateľov/dodávateľov 

 možnosť získania ďalších osvedčení, povolení a pod. 

 modernizácia podniku  

 budovanie dobrého mena podniku 

 

Vychádzajúc z podstaty Demingovho modelu, udržiavaním Systému environmentálneho manažérstva je možné 

dosiahnuť neustále zlepšovanie. To sa týka i spomenutých prínosov. Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja 

a napredovania spoločnosti je zavedenie a udržiavanie EMS veľmi prospešným krokom. 

 

 
Graf 1 Počet certifikovaných SEM v jednotlivých krajoch SR (k 31.12.2014) 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa štatistík SAŽP 

 

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj ročného prírastku organizácií s certifikovaným EMS na Slovensku. Keďže 

zverejnenie SEM organizácie nie sú povinné, jednotlivé hodnoty nemôžu byť 100-percentné. Napriek tomu 
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predpokladáme vysokú porovnateľnosť s reálnym stavom, keďže zverejnenie certifikácie zo svojej podstaty 

prináša organizáciám pozitívne prínosy. 

 

 
Graf 2  Vývoj počtu certifikácií EMS na Slovensku 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa štatistík SAŽP 

 

Mnohým ďalším organizáciám nie je starostlivosť o životné prostredie ľahostajné. Rovnako sa snažia eliminovať  

negatívne vplyvy svojich činností, vykonávať ich v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a pristupovať 

k životnému prostrediu preventívne. Zavádzajú si preto systém, resp. nariadenie EMAS – Systém 

environmentálneho manažérstva a auditov, v princípe veľmi podobný SEM. EMAS, narozdiel od normy EMS 

nie je možné zaviesť na vybranú časť organizácie, iba na organizáciu ako celok, pričom ako prvé je povinné 

environmentálne preskúmanie, ktorého výsledkom je register environmentálnych aspektov podniku. Ďalším 

povinným dokumentom je okrem environmentálnej politiky aj environmentálne vyhlásenie. Registrácia končí 

udelením loga EMAS, a zapísaním organizácie do zoznamu organizácií EMAS. Certifikácia sa v tomto prípade 

nevykonáva, EMAS platí iba na úrovni Európskej únie. 

 

Záver 

Príčinou váhania pri zavádzaní environmentálneho manažérstva, a to predovšetkým v malých a stredných 

podnikoch, je nedostatok času a nedostatok finančných prostriedkov. Nevyhnutnou podmienkou je zmeniť 

myslenie, pochopenie a uvedomenie si, že EMS nie je luxus ale potreba, ktorá prinesie organizácii predovšetkým 

úžitok.(Virčíková, 2001)  

Environmentálny manažérsky systém predstavuje prínosy v mnohých oblastiach, najmä: environmentálnej, 

ekonomickej oblasti, v oblasti vedenia, vzťahov so zamestnancami, zákazníkmi, verejnosťou a v konečnom 

dôsledku zvyšuje konkurencieschopnosť, ktorá je z ekonomického hľadiska veľmi potrebná. Výsledkom 

environmentálnych prínosov je ochrana životného prostredia, bez ktorého by akákoľvek organizácia nemohla 

existovať.  

Pre dosiahnutie spomínaných prínosov je však nevyhnutné pochopiť jeho zmysel a pointu jednotlivých krokov 

PDCA cyklu, poctivo pristupovať ako k implementácii, tak k udržiavaniu a dôslednému sledovaniu 

ekonomických ukazovateľov, ale i environmentálnych aspektov podniku. Environmentálny manažérsky systém 

je zložitý, v podniku dlhodobý až trvalý proces, ktorý je nutné zaviesť v súlade s požadovanými princípmi, nie 

iba ako prvok marketingu v konkurenčnom boji o zákazníka. 
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Príloha: Tab.1 Zoznam organizácií s certifikovaným EMS podľa ISO 14001, VÚC Košice 

1. Stavivá, s.r.o. KYMPEX s.r.o. Michalovce 

AGROFARM-Produkt, s.r.o. Slanská Huta Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Košice 

AITECH s.r.o. LUX - KOŠICE, s.r.o. 

ArcelorMittal Distribution Slovak Republic, s.r.o. MAGNOL SERVIS, s.r.o. 

ASANARATES, s.r.o. Medical Fin s.r.o. 

ASUAN a.s. MIGI, spol. s r.o. 

ATV družstvo Strážske Montrúr s.r.o. Košice 

BAVEX K2.sk, s.r.o. MONTRÚR, s.r.o. Košice 

BE-SOFT a.s. MPC CESSI a.s. 

BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením 

obmedzeným MR SERVIS, spol. s r.o. 

Brock Metals, s.r.o. M-TEL, s.r.o. 

C&S Group s.r.o. MultiServ Slovensko, s.r.o. Košice 

Canessa Slovakia, s.r.o. NEAT a.s. 

Carmeuse Slovakia, s.r.o. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 

Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s. 

CFM Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves NOVES okná, s.r.o. 

Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. OBAL - SERVIS, a.s. Košice 

Datacom s.r.o. Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o. 

Edita Kočiová DITA Pavol Masnica - TRIEMKOV 

EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Peter Litavec - REFIX 

EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. PLASTIC - PACK s.r.o. 

EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Košice PLASTT, spol. s r.o. Košice 

EKOSTAV, a.s.+A2:B72 PLYNMONT - KOMP s.r.o. 

Ekotechnika Plus s.r.o. Plynroz, a.s. Sobrance 

elfa, s.r.o. POTRUBIE a.s. 

Embraco Slovakia s.r.o. PP DESIGN s.r.o.  

Energetika, s.r.o. Strážske PRAKOVSKÁ OCELIARSKA SPOLOČNOSŤ s.r.o. 

ENERGOCOMP s.r.o Pro-Tender s.r.o. 

ENERGYCO, s.r.o. Rožňava REALSTAV - Slovakia spol. s r.o. 

EUCOS SK s.r.o. REFRAKO s.r.o. 

EUROPEAN TECHNICS, s.r.o. RONAR s.r.o. 

EUROVIA - Cesty, a.s. Košice Ruukki Slovakia, s.r.o. Košice(Rannila Slovakia, s.r.o.) 

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice SAM HOLDING a.s. 

FC CONSULTING a.s. SCA Hygiene Products, s.r.o. 

FELDOM SEPStav, s.r.o. 

FERAMA spol. sr.o. SERVICES MCK s.r.o. Košice 

FINTEX s.r.o. SEZ Krompachy, a.s. 

František Beregszászi Firma BLESK Siemens Automotive, s.r.o. Michalovce 

FRUCONA Košice, a.s. Skanska Technológie, a.s. Košice 

GALUS - IZAPO spol. s r.o. Skládka Pláne, s.r.o. Strážske * zlúčené Ekologické služby 

GALVANIC SERVICE s.r.o. Služby - Servis spol. s r.o. 

Ganzstav, s.r.o. ST trade a.s. 

GEPSTAV, s.r.o. STAVOTERM Michalovce s.r.o. 

GETRA a.s. STEEL TRANS, s.r.o. Košice 

HM Košice, spol. s r.o. STP A.P., s.r.o. Spišská Nová Ves 

HNOJIVÁ, a.s. Strážske SWEP Slovakia s.r.o. 

HOWE Slovensko, s.r.o. Košice SYNDIPHARMA s.r.o. 

HS HSV s.r.o. Š & L stav, s.r.o. 

HUBERT POD RADZIMOM s.r.o. Štefan Balco - UNISTAV - stavebno obchodná firma 

HUMA-LAB APEKO, s.r.o. TATRA BOČIAR, s.r.o. 

Hydina ZK, a.s. Košice TCS TRUCK, s.r.o. 

http://www.minzp.sk/showdoc.do?docid=1699&forceBrowserDetector=blind


 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

53 
 

Chemko a.s., Strážske 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením 

obmedzeným Košice 

Chemko Light Stabilizers, s.r.o. Tepláreň Košice, a.s. 

Chemko, a. s. Slovakia TERMOSTAV - MRÁZ, s.r.o. Košice 

Chemkostav, a.s. Testeco s.r.o. 

IGLASS spol. s .r.o. TIK Slovakia s.r.o. 

InSi s.r.o. Timoti s.r.o. 

INVOZ, s.r.o. TITUS - VÝSTAVBY, s.r.o. 

Inžinierske stavby, a.s. TOP TEAM spol. s r.o. Košic 

IRES R+M s.r.o. TRIPLUS SK, s.r.o. 

IRPS, s.r.o. Vojany TWOpoint Industry, s.r.o. 

IS-LOM s.r.o., Maglovec 

U.S.STEEL Košice s.r.o.DZ Teplá valcovňa, DZ Studená 

valcovňa, DZ Zušľachťovanie, DZ Hutnícka druhovýroba DZ 

Obalová vetva DZ Expedícia 

IZOLEX BAU s.r.o. UFT Galvanik Slovakia, s.r.o. Rožňava 

J.P. - STAV spol. s r.o. UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. 

Katarína Ivanová V.O.D.S. -Eko, a.s. Košice 

KBZ s.r.o. V.O.D.S., a.s. Košice 

KINGS TRADE s.r.o. Košice VALEO Slovakia, s.r.o. 

Kingston Group, s.r.o. Vertikal -SOLID, s.r.o. 

KINLEY s.r.o. Košice VULKMONT a.s. 

KMGroup, spol. s r.o. Východoslovenská energetika a.s. 

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

KONEX elektro, spol. s r.o. ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 

KONŠTRUKTA spol. s r.o. Košice Zelma, a.s. Strážske 

KONŠTRUKTA, spol. s r.o. ZINCHEM, a.s. Michalo 

KONZEKO spol. s r.o. ZINKOZA, a.s. Krompachy 

Košice SITEL, s.r.o. Košice ZTS VVÚ Machinery s.r.o. 

Košická energetická spoločnosť, a.s ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. Košice 

KOVOZBER, s.r.o. ŽPSV a.s. Čaňa 

Zdroj: Vlastné spracovanie z celoslovenského zoznamu organizácií s certifikovaným SEM podľa ISO 14001 

Slovenskej agentúry životného prostredia 
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VÝZNAM DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV 

A MOŽNOSTI ICH FINANČNEJ  

A MATERIÁLNO – TECHNICKEJ PODPORY 
 

Jozefína DROTÁROVÁ1 - Peter PALKO2 

 

THE IMPORTANCE OF VOLUNTARY FIRE BRIGADES AND THE POSSIBILITY 

OF THEIR FINANCIAL AND MATERIAL - TECHNICAL SUPPORT 
 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je charakterizovať význam a úlohy dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku, 

objasniť problematiku financovania a materiálno- technickej podpory dobrovoľných hasičských zborov, a 

poukázať na činnosť DHZ v okrese Košice-okolie. V súčasnosti je činnosť dobrovoľných hasičských zborov na 

vzostupe. K pozitívnemu vývoju prispelo prijatie zákona č. 37/2014 Zb. z., no najmä zapojenie sa do európskych 

projektov a štátne dotácie určené na zlepšenie materiálno- technického vybavenia jednotlivých zborov, 

rekonštrukcie hasičských zbrojníc, pridelenie hasičských vozidiel, protipovodňové balíčky a tiež i školenia 

členov DHZ. Jednotlivé prvky pomoci výrazne prispievajú ku kvalite a efektívnosti činnosti HHZ, a tým 

i k zvýšeniu ochrany osôb a majetku pred požiarmi a mimoriadnymi udalosťami ako aj k zvýšeniu súčinnosti 

s Hasičským a záchranným zborom SR. 

Kľúčové slová: dobrovoľná požiarna ochrana, činnosť DHZ, podpora 

 

Abstract: The aim of this study is to characterize the importance and role of Voluntary fire protection in 

Slovakia, to clarify the issue of funding and material support volunteer fire department, and highlights the work 

DHZ in the district Košice-surroundings. At present, the work of voluntary fire brigades is on the rise. The 

positive development was the adoption of Act no. 37/2014 Coll., especially to participation in European projects 

and the Goverment subsidies designed to improve the material and technical equipment of individual 

congregations, reconstruction firehouse, fire engines allocation, flood packages as well as training members of 

the DHZ. Individual elements of help contribute to the quality and effectiveness of DHZ significantly, thereby 

also enhancing the protection of persons and property from fires and emergencies as well as to increase 

cooperation with the Fire and Rescue SR. 

Keywords: voluntary fire protection, activities, support 

 

 

Úvod 

Dobrovoľne hasičské zbory majú svoje opodstatnenie najmä, pokiaľ v danej obci alebo meste nie je stanica 

HAZZ alebo je najbližšia stanica ďaleko, vtedy existencia dobrovoľného hasičského zboru a jeho 

akcieschopnosť sú o to naliehavejšie. Dobrovoľnícka činnosť znamená pre systém krízového riadenia dodatočné 

ľudské zdroje (Dostál,2012).Ich skorá reakcia a počiatočná fáza opatrení pred príchodom HAZZ proti 

zamedzeniu sa šírenia požiaru, pripadne iných živelných pohrôm môže mat rozhodujúci vplyv na ochranu 

majetku ci životov ľudí. Vieme že aj par minút ci sekúnd môže mat rozhodujúci vplyv pri ochrane zdravia, 

majetku, ci životov občanov. V dnešnej dobe kedy už mnoho členov dobrovoľných hasičských zborov ma za 

sebou úspešne ukončených niekoľko špecializovaných kurzov, je ich pomoc  pri hasení, likvidácii škôd, 

pripadne špeciálnych udalosti, ako sú havárie ci iných živelné pohromy o to žiadanejšia. Pretože dokážu 

poskytnúť špecializovanú pomoc presne určenú pre danú udalosť a poskytnúť súčinnosť pri jej ďalšej likvidácii 

aj po príchode HAZZ.  

 

Dobrovoľná požiarna ochrana na Slovensku 

Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR. Medzi 

jej úlohy patria činnosti v oblasti: 

 protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom, 

                                                           
1  Ing. Jozefina Drotárová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, Košice 04001, 

jozefina.drotarova@vsbm.sk Doktorand na: Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany, Technická univerzita vo Zvolene 
T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 2.roč. EF 
2 Ing. Peter Palko, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail: peter.palko@vsbm.sk , študent 

2. ročníka externej formy doktorandského štúdia, študijného programu "Bezpečnosť a obrana štátu", v študijnom odbore  8.4.4 Národná a 
medzinárodná bezpečnosť Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 

mailto:jozefina.drotarova@vsbm.sk
https://mail.erixline.sk/src/compose.php?send_to=peter.palko%40vsbm.sk
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 odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov 

(ďalej len DHZ), 

 výchovy detí a mládeže, 

 spolupráce so samosprávou a právnickými osobami, 

 civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO), 

 verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, 

 zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi 

 cezhraničná spolupráca. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR sa podieľa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách 

vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. DPO SR orientuje svoju činnosť predovšetkým na realizáciu 

ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Podľa osobitných predpisov 

zabezpečuje plnenie úloh CO. DPO SR plní i ďalšie úlohy, a to získava, vychováva a odborne pripravuje vo 

vzdelávacom zariadení DPO SR a na úrovni kraja, okresu, okrskov a obce osoby na plnenie aktivít a na splnenie 

požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do 

práce v DPO SR. Vydáva časopisy, publikácie, propagačný a metodický materiál. Organizuje spoločenskú, 

kultúrnu činnosť, výstavy a súťaže v oblasti ochrany pred požiarmi.  

Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan 

SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej 

činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 

rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj 

cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR. 

 

 
Obr. 1  Zásah DHZ obce Kysak 

Zdroj: https://www.facebook.com/DHZ-Kysak-693226697366418/ 

 

Materiálno – technická a finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov 

V minulosti boli dobrovoľne hasičské zbory odkázané výlučne na finančnú pomoc od obce v ktorej sídlili, 

prípadne na pomoc od sponzorov či samotných členov. Nedostatok finančných prostriedkov bol jedným 

z hlavných dôvodov pre zánik nejedného z nich, keďže obec nedisponovala dostatočnými financiami pre 

podporu týchto aktivít.  V posledných rokoch sú DHZ naopak na vzostupe. K ich opätovnému vzniku, resp. 

vzniku nových DHZ prispieva podpora zo strany štátu, ako aj rôzne Európske projekty. V súčasnej dobe je 

väčšina dobrovoľných hasičských zborov zaradená do celoplošného rozmiestnenia  síl a prostriedkov hasičských 

jednotiek na území Slovenskej republiky. Toto rozmiestnenie hasičských jednotiek vychádza z požiadaviek 

jednotlivých HAZZ, a možností DHZ. 

Dobrovoľné hasičské zbory sú rozdelené do 4 skupín (A1,A,B a C) podľa ich materiálno technického vybavenia 

a počtu vyškolených členov. Na základe tejto kategorizácie sú DHZ prideľované i finančné dotácie. Toto 

financovanie sa prehodnocuje každý rok, podľa aktuálnych požiadaviek HAZZ, DPO SR a MV. Na základe 

tohto rozdelenia dostavajú dobrovoľne hasičské zbory štátne dotácie vo forme finančného príspevku. 

(Horvát,2014) 

Finančný príspevok pre jednotlivé kategórie predstavuje: 

 Kategória A1 3500€ 

 Kategória A 3000€ 

 Kategória B je to 2000 € 

 Kategória  C 700€ 

Tieto finančné prostriedky môžu byt použité na materiálno technické vybavenie jednotlivých dobrovoľných 

hasičských zborov alebo na školenie členov. Pri doterajšom poskytovaní finančných dotácii pre DHZ bola 

https://www.facebook.com/DHZ-Kysak-693226697366418/
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dotácia poskytnutá priamo týmto zborom presunom na ich účty. Po novom by mali finančné prostriedky putovať 

na účet obce, pod ktorú daný dobrovoľný hasičsky zbor patrí.  

Mnohé Dobrovoľne hasičské zbory sa v poslednom období mohli tešiť aj z ďalšej materiálno technickej 

výpomoci. Pomocou európskych projektov sa  podarilo nakúpiť hasičské vozidlá, ktoré boli čiastočne materiálne 

vybavené. DHZ vybraných obcí boli tiež zapojené do európskeho projektu rekonštrukcie hasičských zbrojníc, 

v rámci ktorých sa podarilo zmodernizovať niekoľko hasičských zbrojníc na území SR.  

 

 
Obr. 2  Iveco Daily s čiastočným materiálno technickým vybavením 

Zdroj: http://www.dhz-lemesany.estranky.sk/clanky/technika-a-mtz/da---iveco-daily-65c15d_-tsf-w.html 

 

Novým projektom, ktorý ma pomoc dobrovoľným hasičským zborom pri ich činnosti a pomôcť pri ochrane 

zdravia, majetku a životov občanov, je projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“, v rámci ktorého bol 

vybraným DHZ pridelený tzv. protipovodňový balík. Ten obsahuje kalové čerpadlo, generátor elektrickej 

energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia. 

Všetky veci sú naložené na prívese. Na vozíku je nápis „Dobrovoľná požiarna ochrana SR.“ Toto vybavenie 

určite pomôže k lepšej a efektívnejšej činnosti jednotlivých zborov. (www.minv.sk) Na druhej strane, 

prerozdelenie hasičských vozidiel predchádzalo utajenie zoznamu prerozdelenia týchto vozidiel jednotlivým 

zborom, čo prispelo k neefektívnemu nakladaniu s finančnými dotáciami, pretože súčasťou vozidiel bolo 

vybavenie, ktoré si  predtým už niektoré zbory zakúpili prostredníctvom vyššie spomínaných finančných dotácii. 

Tieto prostriedky mohli byť teda použité inde, na nákup ďalšieho vybavenia ktoré je potrebné pre splnenie 

jednotlivých požiadaviek pre rozdelenie do jednotlivých skupín, či na plnenie ďalších špecifických úloh. 

 

 
Obr. 3  Prívesný vozík s protipovodňovým balíkom 

Zdroj: http://levice.sme.sk/c/7862406/do-boja-so-zaplavami-vyrazia-s-novou-technikou.html 

 

Činnosť DHZ v okolí Košíc 

Počet DHZ v okrese Košice –okolie v jednotlivých kategóriách je v roku 2015 spolu 45.Svojou činnosťou od 

januára do októbra pomohli pri mnohých požiaroch i iných technických zásahoch. Dobrovoľné hasičské zbory sú 

každoročne radené do jednotlivých kategórií.  

 

Tab.1 Vývoj počtu DHZ Košice-okolie v jednotlivých kategóriách za posledné roky 

  Kategória A1 Kategória A Kategória B Kategória C spolu 

2013 3 20 23 4 50 

2014   8 14 7 29 

2015   3 23 19 45 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa štatistík DHZ -Košice 

http://www.dhz-lemesany.estranky.sk/clanky/technika-a-mtz/da---iveco-daily-65c15d_-tsf-w.html
http://www.minv.sk/
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Graf 1, 2 Delenie druhov výjazdov DHZ Košice-okolie v roku 2015 (po 12.10.15) 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa štatistík DHZ -Košice 

 

Záver 

V posledných rokoch je možné sledovať rozvoj dobrovoľných hasičských zborov. Okrem finančnej 

a materiálno-technickej pomoci k tomuto stavu prispieva aj nárast popularizácie činnosti týchto zborov, 

nevynímajúc rozvoj hasičských športových aktivít. Množstvo zborov sa okrem zásahovej činnosti venuje pravé 

hasičskému športu, čo prispieva k prilákaniu nových členov spomedzi mládeže, a k získavaniu zručností 

a povedomia v oblasti protipožiarnej ochrany. 

DHZ sú už dnes dôležitou súčasťou integrovaného záchranného systému a veľmi cennou pomocou HAZZ pri 

rôznych typoch zásahov. Mnohé z týchto zborov už dnes dokážu samostatne zasahovať a likvidovať požiare, 

pomáhať pri haváriách, katastrofách, mimoriadnych udalostiach. Je nevyhnutné i v budúcnosti zvyšovať 

kvalifikovanosť jednotlivých členov týchto zborov, aby sa počet dobre vyškolených dobrovoľných hasičov 

zvyšoval. To bude mať za následok lepšiu prevenciu proti požiarom, lepšiu a rýchlejšiu schopnosť v prípade 

potreby zasiahnuť a poskytnúť pomoc pri ochrane majetku, zdravia či životov občanov. Pre zvýšenie týchto 

čísel, bude potrebné zorganizovať viac špecializovaných kurzov ideálne v úzkej súčinnosti s HAZZ, podľa ich 

potrieb a požiadaviek na špeciálne vyškolených hasičov v danom okrese či kraji. Zvyšovanie akcieschopnosti 

zborov a kvalifikácie členov a tiež pozitívne výsledky, ktoré sa dosiahli za krátky čas od začiatku 

prerozdeľovania štátnych dotácii, je na mieste pouvažovať o zvýšení týchto prostriedkov, čo bude mať za 

následok zlepšenie ochrany a prevencie pred požiarmi, živelnými pohromami a inými katastrofami kde sú 

dobrovoľní hasiči veľmi nápomocný. Vzhľadom na množstvo a to zásahov DHZ už v okrese Košice okolie 

možno skonštatovať, že DHZ majú svoj význam, svoje opodstatnenie a svoje miesto v rámci protipožiarnej 

ochrany SR. 
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O BEZPEČNOSTI PODNIKU 
 

Imrich DUFINEC1 

 

ON ENTERPRICE SECURITY 

 

 

Abstrakt: Pre riadenie bezpečnosti podniku treba implementovať do praxe niekoľko kľúčových 

štandardizovaných postupov. Výber postupov závisí od prijatej bezpečnostnej politiky, cieľov a stratégie 

dosahovania bezpečnostných cieľov. Kľúčom úspešného riadenia bezpečnosti podniku je bezpečnostný systém, 

ktorého hlavným záujmom  je minimalizácia rizík podniku vo všetkých aspektoch jeho ohrozenia. Bezpečnostný 

systém môže byť s manažérstvom podniku spojený ako integrovaný manažérsky systém alebo môže fungovať od 

manažérstva podniku oddelene ako externá činnosť. Nástrojom oboch foriem fungovania bezpečnostného 

systému je manažérstvo rizík. Riadenie bezpečnosti podniku je certifikovateľné v rozsahu relevantného 

integrovaného manažérskeho systému. 

Kľúčové slová: Bezpečnosť podniku, bezpečnostný manažér, ochrana aktív, integrovaný manažérsky systém, 

ohrozenie a riziká podniku.  

 

Abstract: For enterprise security management practices shell to be implemented in a number of key 

standardized procedures. The procedures selected depend on the adoption of a security policy, objectives and 

strategies for achieving safety objectives. The key success of enterprise security management is a security 

system whose main concern is to minimize the risks of concern in all aspects of his threat. The security system 

can be connected to the management of the company as an integrated management system or can operate from 

management business separately as an external activity. Tool for both forms of the functioning of the security 

system is Risk management. Enterprise security management is certifiable to the extent relevant integrated 

management system. 

Key words: Business security, security manager, protection of assets, integrated management system, threats 

and risks facing a business or company. 

 

 

1. ÚVOD 

Podnik realizuje  svoje podnikateľské zámery a uskutočňuje procesy tvorby a predaja svojej produkcie. 

Na uskutočnenie svojich zámerov uplatňuje manažérsky systém prostredníctvom svojho manažmentu. 

Sprievodným znakom činnosti podniku je všade prítomné podnikateľské riziko, či ohrozenie jeho bezpečnosti, 

vo všetkých jej relevantných prejavoch. Môžu to byť napr. environmentálne aspekty, odpady, znečisťovanie 

vody a kontaminácia pôdy, krádeže hmotného i nehmotného majetku , sabotáž, únik osobných a inak citlivých 

údajov, útoky hackerov, daňové podvody, hluk, strata trhov, konkurencia, riziká pracovného prostredia a pod. 

Toto všetko tvorí bezpečnostné prostredie podniku. 

Manažérsky systém prostredníctvom bezpečnostnej politiky, cieľov a stratégie odpovedá na bezpečnostné 

prostredie podniku ako ucelený bezpečnostný systém. Podnik spolu s jeho bezpečnostným prostredím sa tak 

stáva stredobodom záujmu bezpečnostného systému. Bezpečnostný systém má za úlohu zabezpečiť 

minimalizáciu rizík a ohrození podniku a zabezpečiť tak bezpečnosť podniku vo všetkých jej relevantných 

prejavoch.  

Bezpečnosť podniku,ako objektu v ktorom prebiehajú procesy realizácie jeho produktu, vnímame 

v zásade ako dostatočnosť bezpečnostného systému čeliť hrozbám znižovania alebo dokonca straty hodnôt aktív 

podniku a bezpečnosti osôb v ňom pôsobiacich. Aktíva podniku predstavujú majetok podniku, hmotného 

i nehmotného charakteru2, ktorý je v majetkovej súvahe aktív a pasív krytý kapitálom ako jeho pasíva3. 

Majetok podniku je teda všetko to, čím podnik podniká, uskutočňuje svoje zámery. Pretváranie 

majetkovej podstaty procesmi, ktoré sú nositeľmi niektorých z inherentných rizík, stotožňuje toto podnikové 

manažérstvo s bezpečnostným manažérstvom relevantných rizík, pretože relevantné riziká sú prevažne spojené 

s realizačnými procesmi produktov podniku.  

Aj keď niektoré riziká nie sú bezprostredne spojené s realizačnými procesmi pretvárania majetkovej podstaty 

podniku a sú riadené externými bezpečnostnými systémami, sú súčasťou tej istej majetkovej podstaty, ktorú 

podnik chráni. Prepojenie vnútorných bezpečnostných systémov, alebo integrovaného systému s vonkajším 

bezpečnostným systémom, podnik  vytvára komplexné riadenie bezpečnosti podniku, čím komplexne chráni 

                                                           
1  Dr.h.c. doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA, IDEEX PLUS, s.r.o., Mlynárska 15, 040 01 Košice: www.ideex.sk, dufinec@ideex.sk 

Mimoriadny profesor Dr.habil. WSH Kielce, Poľsko,  
2 Aktíva podniku, napr. peniaze, zásoby, stroje, informácie, know-how,... 
3 Pasíva podniku, napr. základné imanie, príjmy, úvery, záväzky, fondy,... 

http://www.ideex.sk/
mailto:dufinec@ideex.sk


 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

59 
 

osoby a majetok nachádzajúce sa v podniku. Komplexná bezpečnosť podniku nie je stavová ale toková veličina, 

meniaca sa so zmenou majetkovej podstaty podniku4.  

 

2. BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM  

Bezpečnostný systém predstavuje nástroj tvorby a realizácie bezpečnostnej politiky v danom bezpečnostnom 

prostredí podniku v reálnom čase.  

Pokiaľ je bezpečnostný systém riadený vlastným manažmentom, je manažérsky od podniku odtrhnutý 

a pre podnik vykonáva, ako predmet svojho záujmu, platenú externú službu. Najznámejším príkladom sú 

súkromné bezpečnostné služby ako outsorcovaná činnosť. Môže sa týkať tak fyzickej ochrany ako aj ochrany 

duševného vlastníctva, environmentálneho manažérstva, či BOZP a pod., ako chránené záujmy. Ide o model 

outsorcovanej bezpečnosti podniku. 
Pokiaľ je bezpečnostný systém riadený podnikovým manažmentom, potom je bezpečnostné manažérstvo 

totožné s podnikovým manažérskym systémom, pričom podnik sám sebe, prostredníctvom vlastného 

podnikového manažmentu poskytuje bezpečnostnú službu, ako vlastnú, internú službu Integrovaným 

Manažérskym Systémom (IMS), nazývaným tiež aj Generickým Manažérskym Systémom (GMS). Je 

charakteristický aplikovanou normou manažérstva kvality podľa ISO 9001, pričom ďalšie štandardy ISO 14001, 

ISO 27001, resp. OHSAS 18001 a ďalšie, sú generickými normami k norme ISO 9001. Chránené záujmy sú pri 

tom podobne ako u predchádzajúceho modelu viazané, napr. kvalita a bezpečnosť produkcie požiadavkami 

odberateľov a možnosťami dodávateľov, environmentálne manažérstvo požiadavkami spoločnosti a verejnosti, 

bezpečnosť pri práci pracovníkmi a legislatívou, a napokon majetok a kapitál, resp. aktíva a pasíva 

požiadavkami akcionárov a majiteľov podniku. Ide o model integrovanej bezpečnosti podniku. 

Modely outsorcovanej a integrovanej bezpečnosti sú dva základné modely, pričom v bežnej praxi 

podnikania sa medzi uvedenými modelmi riadenia bezpečnosti môžu nachádzať rôzne, viacmenej kombinované 

modely uvedených dvoch. 

 

3. MANAŽÉRSTVO RIZÍK  

Podnikateľské prostredie podniku, v ktorom sa osoby a majetok nachádzajú, je nositeľom rôznych rizík 

a ohrození týchto osôb a majetku.  To mu dáva charakter bezpečnostného prostredia. Ako už bolo povedané, 

podnik toto bezpečnostné prostredie zvláda riadením, t.j. primeraným bezpečnostným systémom, aplikovaným 

bezpečnostným manažérstvom. Nutné bezpečnostné opatrenia vykonáva v súlade s prijatou bezpečnostnou 

politikou a celkovou stratégiou podnikania, prostredníctvom realizovaných procesov bezpečnostného systému.  

Riziko vyjadruje pravdepodobnosť vzniku neistého javu s neistými dôsledkami, založenú na posúdení 

a hodnotení faktov, ktoré vyžadujú primerané riadenie5.   

V prípade orientácie na negatívne javy a negatívne dôsledky hovoríme o čistom riziku ohrozenia, čo 

vyžaduje náležitý manažment a manažérstvo6.  

S cieľom byť na trhu úspešným 7 , je potrebné rizikám predchádzať, riziká zmenšovať alebo riziká 

prenášať na tretiu osobu. Manažérstvo rizík tak predstavuje čistú formu prevencie, profylaktiky, ktorú podnik 

vytvára aby predchádzal negatívnym javom a negatívnym dôsledkom, v ktoromkoľvek aspekte ľubovoľnej 

zložky komplexnej bezpečnosti podniku. V manažérstve rizík sa uplatňujú štandardizované postupy, 

predovšetkým norma manažérstva rizík ISO 31000 a norma techník manažérstva rizík ISO 31010. 

V prípade, že sa naplní pravdepodobnosť negatívneho javu s negatívnymi dôsledkami, vtedy hovoríme 

o incidente. Riešenie incidentov je jedným zo základných činností bezpečnostného manažérstva, opäť 

v ktoromkoľvek bezpečnostnom aspekte ľubovoľnej parciálnej zložky komplexnej bezpečnosti podniku 8 . 

Typickými príkladmi incidentov sú incidenty informačnej bezpečnosti, napr. napadnutie informačného systému 

vírusmi, a pod. 

 

4. AUDIT BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU   

Audit bezpečnostného systému je auditom manažérskeho systému a prebieha podľa príslušnej 

manažérskej normy, pričom predmetom auditu sú aj riziká ohrozujúce relevantnú zložku bezpečnosti9 .  

Audit predstavuje systematický, nezávislý, zdokumentovaný proces získavania dôkazov preverovania 

a ich objektívneho vyhodnocovania za účelom posúdenia spravného fungovania predmetu preverovania. Je to 

predovšetkým manažérsky nástroj spätnej väzby na monitorovanie a overovanie efektívneho zavedenia politiky 

podniku, s jej príslušnými aspektmi, napr. aspektom bezpečnosti.  

                                                           
4 Na rozdiel od pojmu „bezpečný podnik“, ako stavová veličina, ktorý vyjadruje stav a má skôr certifikačný a komerčný význam. 
5 ISO 31000 –  Manažérstvo rizík  
6 Pozri ISO 31000 – Manažérstvo rizík, ISO 31010 – Techniky manažérstva rizík, atď. 
7 Z pohľadu komplexnej bezpečnosti 
8 Napr. krádež hmotného majetku, útok hackera na počítačovú sieť, a pod. 
9 ISO 9001/ISO 31000, ISO 14001/ISO 31000, ISO 9001/ISO 27001,... atď 
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V prípade, že bezpečnostný systém je stotožnený s manažérskym systémom podniku10, to znamená,  že 

manažment podniku reaguje na účinky príslušného bezpečnostného prostredia sám, potom audit bezpečnostného 

systému je totožný s auditom manažérskeho systému tak, ako bolo uvedené. Pokiaľ sa audit týka integrovaného 

manažérskeho systému, audit sa vykoná ako kombinovaný audit IMS pomocou kombinovaných checklistov, 

zahŕňajúcich príslušné  normy manažérskeho systému, ako aj relevantné riziká a ohrozenia11. 

V prípade, že bezpečnostný systém nie je stotožnený s manažérskym systémom podniku, to znamená, že 

tento je od manažérskeho systému podniku odtrhnutý, potom audit bezpečnostného systému má svoje vlastné 

zásady a princípy, ktoré môžu byť od auditu manažérskeho systému podniku odlišné. Môže sa to týkať, napr. 

bezpečnostného systému ochrany osôb a majetku, ako nakupovanej služby SBS 12 . Audit bezpečnostného 

systému bude závisieť predovšetkým od zadefinovaného bezpečnostného systému a jeho manažérstva, vrátane 

všetkých nástrojov, prostriedkov a foriem. Príznačné pre takýto audit je okrem manažérskej častí13 preverovanie 

funkcií mechanických a technických zabezpečovacích prostriedkov, ktoré podľa ich zložitosti môžu byť 

jednoduché ale i integrované. Každý z nich vyžaduje samostatný audit jeho spôsobilosti, funkčnosti v systéme 

a spoľahlivosti.  

Audit ma svoju logickú štruktúru preverovania a vždy končí písomnou správou o výsledku. Ako proces je 

v manažérskom systéme lokalizovaný do časti merania, analýzy a zlepšovania a je vstupom do procesov trvalého 

zlepšovania nápravnými a preventýnymi opatreniami. 

Výstupy z auditu a nasledné opatrenia sú predmetom preskúmania manažmentom, ktoré je rovnako ako 

interný audit obligatórnou povinnosťou manažmentu, vedúcej k trvalému zlepšovaniu. 

 

5. ZÁVER  

Na základe reálneho pohľadu z početných auditov, osobných skúsenosti a štúdia súčasných podmienok 

riadenia podnikov možno povedať, že integrácia parciálnych zložiek bezpečnosti podniku siaha od najslabšej 

integrácie, t.j.  integrácie dvoch manažérskych, resp. bezpečnostných systémov, po integráciu maximálne štyroch 

až šiestich manažérskych, resp. bezpečnostných systémov. Integrácia sa týka najmä systémov podľa noriem ISO 

9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, ISO 31000, STN OHSAS 18001, ISO 50000, ISO 27001, ISO 

21500 a ďalších generických noriem podľa špecializácie a to vždy v rôznej kombinácií, pričom počet noriem 

neprekračuje číslo šesť.  

Bezpečnostný systém ochrany osôb a majetku podniku, ako taký, je zatiaľ ťažko integrovateľný, bez 

ohľadu na prijatý model riadenia. Jeden dôvod je odtrhnutie od manažérskeho systému podniku, druhý dôvod je, 

že SBS nie sú riadené štandardne a nie sú ani certifikované. Pre integráciu musia byť splnené obe podmienky, t.j. 

certifikácia a stotožnenie bezpečnostného systému s manažérskym systémom podniku. Toto by bolo možné 

spĺňať pri ochrane osôb a majetku vlastnou bezpečnostnou zložkou, zahrnutou do certifikovaného manažérskeho 

systému. Podniky väčšinou túto službu nakupujú. Kritériom pre takúto voľbu sú totiž ekonomické výhody 

outsorcingu14. Na druhej strane, podniky, ktoré majú vlastnú bezpečnostnú zložku a sú certifikované, napr. podľa 

ISO 9001, majú manažérsky systém zadefinovaný s výlukou bezpečnostnej služby pre jej špecifičnosť. Vzniká 

začarovaný kruh, ktorý manažment nerieši predovšetkým z dôvodov vysokej zaangažovanosti predovšetkým na 

výrobe a predaji a nízkeho bezpečnostného povedomia komplexne chápanej bezpečnosti podniku.  
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MODERNÝ INFORMATICKÝ NÁSTROJ VYUŽÍVANÝ  

VO VYUČOVANÍ POLICAJTOV V POĽSKU. SIMULÁTOR 

ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH POLÍCIOU A PORIADKOVÉ 

SLUŽBY V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH 
 

Jacek DWORZECKI1 

 

MODERN IT TOOL USED IN THE TRAINING OF POLICE 

 OFFICERS IN POLAND 
 

 

Abstrakt: V článku sú opísané vybrané pomôcky pre výučbu a zvyšovanie odbornej kvalifikácie poľských 

policajtov, ktoré sú v didaktickom technickom vybavení Vysokej školy Polície v Szczytne. Simulátor činností 

vykonávaných políciou a  poriadkové služby v krízových situáciách je najnovšou učebnou technickou pomôckou 

a pre potreby policajtov bol skonštruovaný v 2014. 

Kľúčové slová: polícia, simulátor, Vysoká škola Polície v Szczytne, Poľsko 

 

Abstract: The following article highlights selected professional  training tools of polish police officers which are 

included in the didactic equipment of the Police Academy. Police emergency and crisis situation simulator is the 

most modern training equipment referred to in the development project in 2014 and was constructed for the 

needs of police officers.  

Key words: police, simulator, The Police Academy in Szczytno, Poland 

 

 

ÚVOD 

V každej uniformovanej zložke, ktorá má zo zákona povinnosť chrániť bezpečnosť občanov tvorí 

zvyšovanie odbornej kvalifikácie jej príslušníkov neoddeliteľnú súčasť každodennej služby. V poľskej polícii 

cieľom zvyšovania odbornej kvalifikácie je konkrétne nadobúdanie, aktualizovanie, rozširovanie a prehlbovania 

odborných vedomostí a zručností policajta, ktoré sú vyžadované pri plnení jeho úloh a pri výkone služobných 

činností ako aj získavanie dodatočných oprávnení, vrátane oprávnení inštruktora. 

V článku sú opísané vybrané pomôcky využívané vo výučbe a pri zvyšovaní odbornej kvalifikácie 

poľských policajtov, ktoré sa nachádzajú v didakticko-technickom vybavení Vysokej školy Polície v Szczytne. 

Simulátor činností vykonávaných  políciou  a  poriadkové služby v krízových situáciách je najnovšou učebnou 

technickou pomôckou a pre potreby policajtov bol skonštruovaný v 2014.  

 

1. MODERNÝ INFORMATICKÝ NÁSTROJ VYUŽÍVANÝ V PROCESE VZDELÁVANIA 

ŠTUDENTOV –SIMULÁTOR ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH  POLÍCIOU  A  PORIADKOVÉ 

SLUŽBY V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH  

Simulátor činností vykonávaných Políciou a ďalšími poriadkovými službami (štátnymi, súkromnými, 

samosprávnymi) v krízových situáciách je didaktickým nástrojom vychádzajúcim v ústrety potrebám výcviku 

v oblasti obsluhy krízových udalostí. Podstatou fungovania systému je simulácia procesov nie len prijímaní 

rozhodnutí (taktických a strategických) ale taktiež reakcie virtuálneho prostredia na vzniknuté krízové situácie 

z policajného aj nepolicajného hľadiska. Fungovanie simulátora naplno je možné vďaka vytvoreniu podrobných 

algoritmov postupu a ich implementácia na základe:  

 platných právnych riešení; 

 skúsenosti odborníkov v oblasti činnosti Polície v krízových situáciách; 

 vyučovacích metód; 

 na trhu existujúcich technických riešení. 

Na výcviku sa môžu zúčastniť osoby zúčastňujúce sa procesu velenia operácií: velitelia operácií, 

velitelia podoperácií a príslušníci Polície, pracovníci pôsobiaci v štábe velitelia operácií. Výcvik sa skladá 

z troch častí odrážajúcich fázy veliaceho procesu:  

 prípravy; 

 realizácie; 

 rekonštrukcie. 

                                                           
1doc. Dr. Jacek DWORZECKI, PhD.,Vysoká škola Polície v Szczytnie12-100 Szczytno ul. J. Piłsudskiego 111,Poľská republika, 
+ 48 514 416 060, E-mail: jacekdworzecki@o2.pl 
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2. PRAKTICKÉ ASPEKTY SYSTÉMU STIMULUJÚCEHO MIMORIADNE UDALOSTI 

VYUŽÍVANÉHO VO VZDELÁVACOM PROCESE ŠTUDENTOV, POLICAJTOV 

A PRACOVNÍKOV A PRÍSLUŠNÍKOV INÝCH ZLOŽIEK ZODPOVEDNÝCH ZA 

BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK  

Riadenie ľudských a materiálnych a ľudských zdrojov vo veľkom počte zamerané na udržiavanie 

bezpečnosti a verejného poriadku ako aj schopné pôsobenie na dav a často až na niekoľkotisícový, ktoré si 

vyžaduje rozsiahle psychologické vedomosti a špeciálne schopnosti veliacich osôb. Výber správnej rozhodujúcej 

osoby je neobyčajne náročnou úlohou, ktorá je zaťažená rizikom odovzdania velenia nezodpovednej osobe. 

Vyplýva to z nedostatku možností vykonať konkrétny prieskum, ktorý by vytriedil osobné vlastnosti 

v podmienkach reálnej operácie. Len takto vykonaný prieskum umožňujú definovať vyžadovaný profil veliteľa.  

Vykonanie je potrebné vyšetriť psychofyziologické reakcie veliteľa operácie počas skutočných činností 

bezpečnostných služieb, napr. Zabezpečenia futbalového záasu so zvýšeným rizikom. 

Simulátor činností bezpečnostných služieb (napr. Polície) v krízových situáciách je nástrojom, ktorý 

prispieva k zvyšovaniu efektívnosti výberu rozhodujúcich osôb, ktoré sa majú starať o bezpečnosť občanov, 

eliminovať z tohto procesu tzv. Faktor náhody a zostaviť merateľnú diagnózu procesu velenia operácií napr. 

Policajných. Technológia využitá v procese umožňuje implementovať tisíce virtuálnych objektov v podobe napr. 

Davu (vrátane agresívneho), ktoré konajú vo vzájomnej nezávislosti.  

Simulátor poskytuje možnosť súčasne komplexne cvičiť príslušníkov alebo pracovníkov zamestnaných 

v bezpečnostných zložkách (štátnych, samosprávnych, súkromných subjektov) v rozsahu celého procesu 

prijímania rozhodnutí týkajúceho sa obsluhy krízových situácií z pohľadu bezpečnosti a verejného poriadku. 

Vďaka tomu je možné realizovať cvičenia v podobe virtuálneho tréningu na takticko-strategickej úrovni. 

 

 
Fot. č. 1: Študenti a príslušníci Polície počas štábneho cvičenia. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Podporu pre tieto cvičenia zaisťuje multimediálny a inteligentný teleinformačný systém, ktorý je 

charakteristický veľmi presným napodobením skutočného prostredia, v ktorom sa vykonávajú štábne činnosti. 

Vďaka tomu osoby zúčastňujúce sa virtuálneho školenia si môžu zdokonaliť vlastné schopnosti napr. Z oblasti 

riešenia zložitých situácií – formovanie schopnosti rozhodovania a konanie v podmienkach situačného stresu. 

Simulátor umožňuje realizáciu úloh zverených štábnym bunkám v oblasti simulácie a prezentácie 

mimoriadnych udalostí vo virtuálnom prostredí vďaka využitiu modelových objektov, ktoré v skutočnosti 

(veľkosť, farebnosť, štruktúra) zodpovedajú objektom nachádzajúcim sa v reálnom svete. 

 

 
Fot. č. 2: Budova parlamentu Poľskej republiky. Skutočná a virtuálna vizualizácia. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

63 
 

 
Fot. č. 3: Železničná stanica vo Varšave - Centrálna (pohľad v noci). Skutočná a virtuálna vizualizácia. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

 
Fot. č. 4: Železničná stanica vo Varšave - Centrálna (pohľad cez deň). Skutočná a virtuálna vizualizácia. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pokročilá technológia umožňuje definovať v simulácii konkrétne charakteristiky objektu, napr. vzhľadu 

a možnosti výskytu interakcií s ďalšími objektmi, čo zjednodušuje vytvorenie simulácie udalostí prebiehajúcich 

v skutočnom svete s možnosťou sledovať následky a ich prejavy. 

Cvičiaci môže ľubovoľným spôsobom, ktorý sa nerôzni od reality modifikovať scenár simulácie 

zavádzajúc celú radu zmien podmieňujúcich výskyt situačného zachovania sa u osôb zúčastňujúcich sa cvičení. 

Spomedzi možností modifikácie scenáru cvičení v rámci stimulácie je potrebné uviesť napr. zavedenie zmien 

počasia, objavenie sa agresívneho davu, verejné vystúpenie nepopulárneho politika, správanie sa osôb vo 

fanúšikovskej zóne počas hromadných športových podujatí, prejazd cez centrum mesta kolóny privilegovaných 

vozidiel, dopravné nehody a katastrofy, letecké, železničné, stavebné alebo prírodné katastrofy, vzbura väzňov 

v nápravných ústavoch alebo použitie strelnej zbrane a výbušnín na verejných miestach. Poskytuje to možnosť 

vytvárať rozsiahly počet rozhodovacích situácií, ktoré závisia len od vecnej invencie cvičiaceho. 

 

 
Fot. č. 5: Virtuálne vizualizácie narušenia verejného poriadku agresívnym davom. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Fot. č. 6: Virtuálne vizualizácie vchodov na národný štadión vo Varšave a dav fanúšikov na tribúnach. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

 
Fot. č. 7: Virtuálne vizualizácie prejazdu kolóny vozidiel z VIP osobou a počiatočnej fázy požiaru v budove. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Priamo pred a v priebehu cvičenia sa účastníkom simulácie poskytnú informácie a ich zdroj a tiež sa im 

určia sily a prostriedky, ktoré majú do dispozície. Rozhodovací proces účastníkov cvičenia sa formuje na základe 

priebežne získavaných informácií, čo závisí od scenára krízovej udalosti a vydávaných pokynov. Medzi zdroje 

informácií, ktorými disponuje osoba zúčastňujúca sa cvičenia je potrebné zaradiť údaje pochádzajúce 

z mestských sietí vizuálneho monitoringu, mobilných centier monitorovania, údajov získavaných subjektmi 

včlenenými do štruktúr štátnej správy a samosprávy a ďalších zdrojov informácií (fyzické a právnické osoby). 

V priebehu trvania simulácie veliteľ operácie, jeho zástupca a ďalšie osoby z personálu štábu sa môžu vybrať na 

miesto udalosti vo virtuálnom prostredí aby priamo velili na mieste udalostí.  

Na cvičení sa môže zúčastniť naraz 20 osôb, ktoré plnia nasledovné funkcie: veliteľ operácie, zástupca 

veliteľa operácie, veliteľov podoperácií a členov štábu veliteľa operácie. Simulácia je obsluhovaná maximálne 

piatimi inštruktormi, z ktorých jeden plní vedúcu úlohu pri načrtnutí krízovej situácie. Účastníci cvičenia plnia 

úlohy na všetkých dostupných úrovniach velenia operácie. 

V závislosti na úrovni reagovania na vzniknutú krízovú situáciu účastníci simulácie dostávajú zo 

systému centrálneho riadenia príslušné informácie, vďaka ktorým sú schopný efektívne riadiť sily a prostriedky 

zodpovedajúce v ich pozícii v štruktúre velenia operácie. Účastníci simulácie si vymieňajú informácie 

prostredníctvom bezkáblového spojenia.    

 

 
Fot. č. 8: Využitie bezkáblového spojenia počas cvičenia na simulátore. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Praktickým technicko-organizačným riešením v rámci cvičenia na simulátore je skutočnosť, že cvičiace 

osoby sa nemusia oboznamovať s celým spektrom práce so systémom. Vystačí ak zvládnu manuálnu schopnosť 

narábania s joystikom, spojovacími prostriedkami a používaním rozhodovacej mapy 2D. Vďaka tomu cvičiaci 

účastníci nie sú zaneprázdnení činnosťami, ktoré presahujú proces učenia sa veliť. 

 

 
Fot. č. 9. Pracovné miesto veliteľa operácie a miesta veliteľov podoperácií. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

 
Fot. č. 10. Pracovné miesto členov štábu operácie. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

 
Joystick obsluhy kamery monitoringu   Joystick veliteľa operácie 

Fot. č. 11. Joystick používaný pre obsluhu kamier mestského a policajného monitoringu, pre obsluhu síl a prostriedkov 

nachádzajúcich v dispozícií veliteľa operácie, veliteľov podoperácií a členov štábu operácie. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Systém umožňuje výcvik v situácii veľmi podobnej reálnym podmienkam a zároveň zaisťuje okamžité 

ohodnotenie spôsobu velenia prostredníctvom automatickej reakcie virtuálneho prostredia na rozhodnutia 

prijímané účastníkmi cvičenia. Vďaka tomu účastníci simulácie napríklad pociťujú tlak prostredia aj v reálnom 

čase pozorujú výsledky svojich správnych alebo chybných rozhodnutí. Oblasť, v ktorej je realizovaná simulácia 

je vizualizovaný na troch úrovniach podrobnosti: nízkej, strednej a vysokej. 

Jednotlivé pracoviská simulátora plnia veľa rôznych ale vzájomne prepojených úloh. Simulátor tvoria 

pracoviská: 

 projektovania a analýzy rozhodovacích procesov; 

 veliteľa operácie a jeho zástupcu; 
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 veliteľov podoperácií; 

 štábu veliteľa; 

 inštruktora, operátora a administrátora systému. 

 

 

 

 
Fot. č. 12. Pracoviská simulátora krízových situácií. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Okrem toho v rámci jednotlivých pracovísk sú ďalšie pracovné miesta prepojené v systéme ako napr.: 

pracovné miesto inštruktora a administrátora, pracovné miesta operátorov, monitoringu, veliteľa operácie 

a zástupcu veliteľa operácie pre taktické činnosti, veliteľov podoperácií, miesto pre registráciu obrazu z kamier 

a miesto pre registráciu obrazu mapy. Systém využíva súbor prispôsobených a konfigurovaných počítačov 

pripojených do siete. Každé pracovné miesto je pripojené k tlačiarni so skenerom, kde sa tvorí štábna 

dokumentácia. 

 
Fot. č. 13. Pracovné miesto členov štábu operácie napojené na tlačiareň so skenerom. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Existuje možnosť určovania rolí, ktoré zohrávajú v simulácii jednotlivé počítačové pracovné miesta. 

Nahranie do systému scenára vybratého z katalógu umožňuje meniť počiatočné podmienky cvičenia, čo má 

dôležitý význam pri príprave základného scenára, ktorý je možné viackrát spustiť. Kontrolovanie atmosférických 

podmienok (napr. dážď, sneh, silný vietor, denná doba atď.), voľné pridávanie a sprístupňovanie síl 
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a prostriedkov a možnosť pre cvičiacich pohybovať sa vo virtuálnom svete v 3D rozmere (napr. peši, vozidlom, 

vrtuľníkom) tvoria súbor základných možností, zaručujúcich správnu a simuláciu operácie, ktorá verne 

napodobňuje realitu.    

 

 
Fot. č. 14. Dopravné prostriedky, ktoré môžu využívať účastníci simulácie. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

ZÁVER 

V procesoch školenia a zvyšovania odbornej kvalifikácie policajtov dôležitú úlohu zohrávajú moderné 

technológie, ktoré umožňujú realizovať výučbu v bezpečnom prostredí, ktoré je zároveň veľmi podobné reálnym 

podmienkam plnenia služby. Nástroje tohto druhu ako je v článku opísaný Simulátor činností vykonávaných 

Políciou a ďalšími poriadkovými službami poskytujú možnosť zdokonaľovať zručnosti potrebné v každodennej 

policajnej službe. Dôležitou výhodou tohto typu výcviku sú veľmi nízke náklady a zároveň veľmi vysoká 

efektivita nadobúdania nových zručností. Vďaka tomu daná zložka, čiže prakticky ľudia, ktorí ju tvoria môžu 

zvládnuť nie len výzvy súčasnosti ale aj výzvy do budúcnosti, ktoré pred nich postaví spoločnosť.   
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THE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING AREAS OF THE 

KAMIENNA BASIN MUNICIPALITIES (FINANCE, 

ENVIRONMENT, INFRASTRUCTURE) 
 

Paweł DZIEKAŃSKI1 

 

 

Abstract: An attempt of assessment of the activity of Kamienna basin municipalities was made through the 

prism of finance, environment and infrastructure. The analysis was done based on the data of Central Statistical 

Office for the years 2003, 2005, 2008-2013. The function of the region is understood as the social-economic 

activity done in the region regardless of the economic and spatial importance. In 2013 in the studied area the best 

presenting municipalities were: Suchedniów (urban-rural) which is characterized by agriculture and building 

industry, Ostrowiec Świętokrzyski (urban industrial municipality with living function) and Bodzechów (rural 

municipality with industrial, agricultural, tourism and living function). The weakest municipalities include: 

Tarłów (rural) and Ćmielów (urban-rural), which are characterized by agricultural and industrial monoculture 

(Porcelain Factories in Ćmielów). 

Keywords: synthetic index, functioning of territorial self-government units, finance, environment, infrastructure 

 

 

1. INTRODUCTION 

Territorial self-government as the subject of economic, political and social life of the region plays an active role 

in the creation of qualitative and quantitative transformations [Sokołowicz 2008; Grzebyk, Filip 2012]. Factors 

affecting this process include finance, modernity, variety and innovation of regional economy, the quality of 

spatial management, the level of infrastructure development and the human capital [Dorčák, Pollák, Szabo 

2014]. The development of territorial self-government units is long-term process of transformations which is 

targeted and leads to the improvement of present state [Soboń and others 2000] and to the creation of new and 

the improvement of existing useful features of the unit [Graczyk 2008; Pawlik 2011]. 

In order for the territorial self-government units to fulfil their role in shaping the living and managing conditions 

of the local communities in an active way, they must be equipped in the proper financial resources. The 

equipment in funds adequate to statutorily imposed tasks is important for the appropriate functioning of these 

units and their authorities. The proper and effective realization of public tasks by the territorial self-government 

units is determined by the existence of rational financial system of these units and most importantly the system 

of their income and budgetary expenses. The financial system should guarantee the proper amount of resources 

for the tasks, the ability of their unconstrained disposal and most importantly should secure the stability of 

income [Famulska 2009, Filipiak, Flejterski 2008, Wankiewicz 2009]. 

The aim of this study is to present the possibilities of using the synthetic index to distinguish the differentiation 

of region’s functions based on selected diagnostic features on the example of voivodeships in Poland. The 

analysis is statistical (in the range of differentiation level of the indexes’ values) and dynamic, embracing the 

comparison of voivodeships situations in the years 2003, 2005, 2010 and 2013. In order to achieve the target it is 

necessary to define the set of variables which describe endogenic and exogenous factors of the region. The 

method was chosen because of the possibility of further hierarchization of objects from the point of iew of a 

given feature. The municipalities were selected so that they would represent various types: urban, urban-rural 

and rural. 

 

2. EFFICACY, FINANCE AND AREAS OF SELF-GOVERNMENT ACTIVITY 

Territorial self-government is a very important element – not only social, but also economic – both in the terms 

of region and the whole country. The social expectations and needs are increasing while the resources of 

territorial self-government units are limited, which, as a result, enhances the need of rational and effective 

management of public funds. Therefore, in order to achieve the maximum usability and the fullest satisfaction of 

social expectations, the self-government units have to constantly increase the efficacy and use the human and 

financial potential they dispose of at best [Efektywność ..., Olak 2013, Olak, Labuzik 2013]. 

The efficiency in territorial self-government unit management or its chosen area of activity management is not 

understood in unambiguous way. In case of public organizations the rational and efficient proceedings which 

lead to the fulfilment of the needs of a given community become important. The key role is played by the 

receiver of the offered goods and services, who on the one hand reports the necessity and on the other assesses 

                                                           
1 Paweł Dziekański, Dr, Jan Kochanowski Univeristy in Kielce, Faculty of Law, Administration and Management; Institute of Law, Economy 
and Administration, e-mail: pdziekan@interia.eu 
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the effectiveness of the actions taken in order to satisfy his needs. The assessment of organization functioning is 

done not only through the fact of needs fulfillment but also by the way in which it was achieved [Peter-Bombik, 

Kożuch 2013]. 

The measurement of efficiency results of the local self-governments performance is a complex and 

multithreaded phenomenon. Some researchers believe that conducting the full measurement of efficiency results 

of public administration activities is not possible, because of the variety of, in many cases difficult measure, 

criteria [Łukasiewicz, Kłosowska 2006, p. 361]. 

Collection and spending of public funds by territorial self-government units requires the usage of modern 

management tools in the area of financial economy. Management of public funds in times of increasing social 

demands and needs and limited resources owned cannot be done spontaneously [Włodarek]. 

Funding the tasks performed by the municipalities on their own behalf and at their own risk should be done from 

the income left at their sole disposal. The construction of these income, therefore, should give freedom of using 

financial resources on funding public tasks according to local community needs. The general subsidy from the 

state budget is complementary in terms of own income. The targeted subsidies, which aim at funding or 

refinancing specific tasks, are the source of funding of tasks realized by territorial self-government units as 

entrusted or delegated tasks [Hanusz 2015, Sowa 2001, Sowa 2013]. 

Fields which the public funds are spent on are most often not susceptible to the use of precision measuring tools 

and, in addition, in the short-term this measurement may not be even possible. In case of technical infrastructure 

(roads, waterworks, public communication), social infrastructure (elementary schooling, health care, social 

services), public order and safety (fire protection, sanitary protection), spatial and ecologic order (local economy 

and environment protection), additional difficulties appear in results measuring of public expenses incurring on 

performing these services. It is possible, however, to settle the dependence between the amount of expenses and 

the quantity of services generated [Owsiak 2002, p. 51]. 

 

3. SYNTHETIC INDEX AS RESEARCH METHOD 

The analysis carried out enables the assessment of the differentiation level of the objects described with the set 

of statistical features. It leads to defining the clusters of objects according to selected variable [Kopczewska and 

others 2009]. The research expands the information about the considered category of objects. It enables the 

assessment of the participation level of each object in the development of the whole collectivity and the making 

of graphic visualization of the problem [Młodak 2006]. 

Selected analytic variables (stimulants, destimulants) are characterized by high spatial variability and low 

correlating. The variables taken into the research are characterized by various degree of correlation and various 

level of variability. Stability, in case of the variables, was the reason of their elimination from the set of variables 

creating the structure of synthetic index. Because of the index’s level (index value ≤ 0.1; quasi-stable variables 

removed, stability of variables) of variability total expenses were removed from the study. The coefficient of 

correlation is the measurement of dependence between two features. In the studied range the dependence takes 

positive and negative (decreasing, limiting) values. Because of the level of correlation index assets income, 

agriculture and hunting expenses, urban economy and environment protection expenses and administration 

expenses (index’s value ≥ 0.75; excessive correlation, similar information of the variables, selection of the 

variable to the study) were removed from the study. Because of the lack of data for the full period studied, 

expenses on tourism, public safety and fire protection were not considered [Dziekański 2014 (a), Dziekański 

2015, Strahl 2006]. 

 

Table 1. Variables describing tourism function of the region. 

 Finance  Environment and infrastructure 

F1 targeted subsidies D X1 population using purification plant S 

F2 subsidy D X2 population using gas network S 

F3 own income S X3 population using sewerage S 

F4 assets income S X4 population using water supply network S 

F5 share in taxes which are state budget income S X5 hotel facilities S 

F6 total expenses D X6 other accommodations S 

F7 investments S X7 legally protected areas S 

F8 current expenses D X8 
economi entities entered in the REGON (register 

of national economy) S 

F9 expenses on culture and national heritage protection S X9 natural monuments S 

F10 expenses on transport and communications S X10 area of forest land S 
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F11 expenses on agriculture and hunting S X11 treated wastewater during a year D 

F12 
expenses on urban economy and environment protection 

S 
  

F13 expenses on administration D   

F14 expenses on tourism S   

F15 expenses on public safety and fire protection S   

S – stimulant, D – destimulant; source: own authoring 

 

Directly measurable variables, available to all studied units, comparable, referring directly or indirectly to the 

studied phenomenon were submitted to the unitarization method which enabled the comparison of variables2. 

Next the synthetic measurement was determined, which takes values from the range [0; 1]3. It is the average of 

financial index and environment and infrastructure index. Its higher values means a better situation of an object 

[Dziekański 2014 (b), Bury, Dziekańki 2013, Wysocki 199, Wysocki, Lira 2005, Zeliaś 2000].  

 

4. SELF-GOVERNMENT ACTIONS – THE ASSESSMENT 

In the aspect of financial condition the value of synthetic measurement fluctuated between 0.19 (Bałtów, rural 

municipality) and 0.60 (Wąchock, urban-rural municipality) in 2003, 0.19 (Skarżysko-Kościelne, rural) and 0.69 

(Ostrowiec Świętokrzyski, urban) in 2008 and 0.19 (Tarłów, rural) and 0.65 (Bodzechów, rural) in 2013. Taking 

the values of synthetic measurement into consideration, in the year on year relation the increase of general level 

of financial condition took place in six units (Bałtów, Bliżyn, Bodzechów, Skarżysko-Kościelne, Skarżysko-

Kamienna, Starachowice; table 2). Agriculture, industry (building), services and living and tourism functions are 

characteristic to the indicated units. In seven units, that is: Brody, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski, 

Suchedniów, Tarłów and Wąchock the decrease of the index took place in relation 2013 to 2003. The changes of 

the index in the range of Ostrowiec Świętokrzyski municipality may result from the industrial monoculture (iron 

and steel industry experienced difficulties in the studied period of time). The stability of position was not 

observed in the hierarchy of the municipalities, the economic character and the function of the area does not 

affect the position.  

 

Table 2. Index of financial condition. 

 2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 

Bodzechów (2) 0,40 0,54 0,43 0,37 0,34 0,62 0,65 

Skarżysko-Kamienna (1) 0,48 0,63 0,67 0,59 0,54 0,61 0,51 

Starachowice (1) 0,46 0,49 0,60 0,52 0,38 0,45 0,48 

Wąchock (3) 0,60 0,46 0,66 0,37 0,27 0,42 0,46 

Ostrowiec Św. (1) 0,55 0,71 0,69 0,51 0,50 0,56 0,45 

Suchedniów (3) 0,45 0,49 0,44 0,59 0,50 0,36 0,41 

Bliżyn (2) 0,34 0,35 0,39 0,41 0,33 0,39 0,40 

Kunów (3) 0,40 0,29 0,28 0,48 0,34 0,26 0,34 

Skarżysko Kościelne (2) 0,21 0,28 0,19 0,46 0,19 0,32 0,29 

Bałtów (2) 0,19 0,44 0,43 0,50 0,58 0,24 0,28 

Ćmielów (3) 0,36 0,47 0,36 0,38 0,35 0,23 0,27 

Brody (2) 0,41 0,42 0,39 0,29 0,21 0,19 0,24 

Tarłów (2) 0,25 0,23 0,31 0,20 0,18 0,33 0,19 

                                                           

2 To this end the following formulas were used: for the stimulant 
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where: x – refers to the unitarized value of  feature for a studied unit, xij – refers to value of j-feature for a studied unit, max – maximum 
value of j-feature, min – minimum value of j-feature.  
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(3), where: Si – synthetic measurement in the studied period, xij – features of the synthetic index structure, p – 
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(1) urban gminas; (2) rural gminas; (3) urban rural gminas 

Source: own authoring based on data from Local Data Bank of Central Statistical Office. 

 

The increase of the investments is connected with growing needs and expectations of the local community 

residing in the area of a given community self-government. The last years, especially since 2007, has promoted 

the increase of investments because of the possibilities of using the European Union funds, the start of which is 

connected with the necessity to make own contribution, which, in turn, had direct consequences in the growth of 

the amount of the debt. The region’s development is affected by territorial self-government unit’s income, own 

income, current expenses and investments, expenses on transport and communications, on urban economy and 

environment protection, public safety, culture and national heritage protection, physical culture and sport 

[Kosmaczewska 2012, Leśniewksi 2015]. 

In the studied period of time in relation 2013 to 2003 the level of own income in the municipalities was as 

follows: Bodzechów – 33 to 29%, Skarżysko-Kamienna – 30 to 23%, Ostrowiec Świętokrzyski – 56 to 51%, 

Suchedniów – 46 to 35% and Ćmielów – 27 to 30%. Situation of a municipality is described not only by total 

value of income, but also by its source. The ability to make territorial unit independent of funding from state 

budget (subsidies represented at average 36% in 2013 and 50% in 2003, and grants adequately 37 and 32%) is 

especially important.  

Current expenses aim at maintaining the potential and include e.g. expenses on public administration employees’ 

wages. The share of this type of expenditure fluctuates in the analyzed years, e.g. on account of economic crisis. 

It amounted at average 87% in 2013 and 82% in 2003.  

Expenses on investments were also chosen to the assessment of the changes in the expenditure sphere. They are 

connected with the investing activity of a municipality in various areas, e.g. in urban economy, education, health 

care, social policy, infrastructure and tourism. This results in the improvement of development and tourism 

potential. They amounted at average to 13% in 2013 and 18% in 2003.  

 

Table 3. Assessment of municipalities’ actions according to finance, environment and infrastructure.  

 2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 

Suchedniów (3) 0,47 0,46 0,44 0,59 0,53 0,50 0,52 

Ostrowiec Św. (1) 0,44 0,54 0,51 0,52 0,52 0,54 0,48 

Bodzechów (2) 0,31 0,43 0,37 0,36 0,34 0,48 0,46 

Skarżysko-Kamienna (1) 0,50 0,59 0,48 0,49 0,46 0,51 0,43 

Starachowice (1) 0,44 0,46 0,52 0,44 0,37 0,41 0,42 

Bliżyn (2) 0,38 0,38 0,40 0,42 0,37 0,40 0,41 

Kunów (3) 0,31 0,30 0,28 0,38 0,31 0,27 0,30 

Brody (2) 0,35 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 0,27 

Bałtów (2) 0,20 0,33 0,33 0,36 0,40 0,24 0,26 

Skarżysko Kościelne (2) 0,15 0,21 0,17 0,31 0,18 0,25 0,24 

Wąchock (3) 0,31 0,24 0,34 0,20 0,15 0,22 0,24 

Tarłów (2) 0,27 0,20 0,25 0,19 0,18 0,25 0,18 

Ćmielów (3) 0,22 0,28 0,23 0,23 0,21 0,15 0,17 

Source: own authoring based on the date from Local Data Bank of Central Statistical Office. 

 

On the basis of selected variables one can notice the municipalities were improving or worsening their position. 

As presented in table 2 the financial condition of municipalities is difficult. Positive changes may be observed in 

the studied area in individual units. While assessing the ability of Kamienna basin municipalities to perform 

tourism function, the synthetic index of tourism function was appointed. The municipalities of the studied area 

are different in the context of indicated indexes. The area Kamienna basin is attractive to tourists and this region 

is an important point on the map of świętokrzyskie voivodeship. The use of owned resources for tourist-

recreational needs also depends from the existing tourism base, the accessibility and technical infrastructure, as 

well as from funds which the self-governments dispose of. The quality of natural environment, which may be 

increased thanks to investments realized in various area of human activity, has an important meaning. 

The method indicated in the study enables the comparison of multi-characteristic objects according to defined 

criteria. It enables creation of hierarchy of the objects and their sets taken into multidimensional spaces from 
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thepoint of view of selected variables. The selected set decides of the assessment result and of the informative 

value of the final measure. 

In the studied years one can observe both positive relations year on year and negative. The positive 

transformations in the studied period took place in Suchedniów (urban-rural municipality), which is 

characterized by agriculture and building industry. The following places in 2013 are taken by Ostrowiec 

Świętokrzyski (urban municipality with living function) and Bodechów (rural municipality with industrial, 

agricultural, tourist and living function). The weakest municipalities are: Tarłów (rural) and Ćmielów (urban-

rural), which seem to be characterized by agricultural and industrial (Porcelain Factories in Ćmielów) 

monoculture. 

 
Illustration 1. Assessment of municipalities actions according to finance, environment and infrastructure. 

Source: own authoring based on the data from Local Data Bank of Central Statistical Office. 

 
5. CONCLUSION 

Public sector performs public usability tasks, which are usually unprofitable. They are funded from public 

resources. 

The method indicated in the study enables the comparison of multi-characteristic objects according to defined 

criteria. It enables creation of hierarchy of the objects and their sets taken into multidimensional spaces from the 

point of view of selected variables. The selected set decides of the assessment result and of the informative value 

of the final measure. 

The assessment of the financial condition or the tourist function of the region is a difficult task. It forces the 

study of many various variables, which describe the analyzed phenomenon in possibly multilateral way. The 

municipality incur expenses on the expansion and modernization of infrastructure and on realization of sectoral 

policies (including tourist and social), which aims at social-economic development of the region. 
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SKÚMANIE SUBJEKTÍVNEJ A OBJEKTÍVNEJ STRÁNKY 

STAVU BEZPEČNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V KONTEXTE AKTUÁLNYCH HROZIEB 
 

Viera FRIANOVÁ1 

 

THE RESEARCH ON SUBJECTIVE AND OBJECTIVE STATUS OF THE SLOVAK 

REPUBLIC SECURITY IN TERMS OF ACTUAL THREATS 
 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou bezpečnosti Slovenskej republiky. Autorka sústreďuje pozornosť 

na subjektívnu a objektívnu stránku stavu bezpečnosti. Prezentuje výsledky uskutočneného teoretického 

i empirického skúmania problematiky. Poukazuje najmä na hrozby nevojenského charakteru, ktoré dlhodobo 

vyvolávajú u občanov SR najväčšie obavy. Na základe analýzy dostupných dát poukazuje na objektívnu hrozbu 

v podobe povodní a záplav a následne zdôrazňuje potrebu ako odbornej prípravy a vzdelávania všetkých 

občanov SR, tak realizácie preventívnych opatrení systémového charakteru. V ďalšej časti príspevku autorka 

približuje aktuálny problém prisťahovalectva a medzinárodnej ekonomickej migrácie, ktorý ako naznačili 

výsledky prieskumu, je verejnosťou na Slovensku vnímaný ako možné bezpečnostné ohrozenie.     

Kľúčové slová: bezpečnosť, subjektívna stránka, objektívna stránka, hrozba, výskum 

 

Abstract: This article deals with the issue of security of the Slovak Republic. The author focuses her attention 

on the subjective and objective aspects of security status. She presents theresults of the theoretical and empirical 

research of the issue. She refers mostly to non-military threats which cause greatest concern of citizens of the 

Slovak Republic in the long term. Based on analysis of available data she points to an objective threat in the 

form of floods and flooding and consequently she stresses the need for such training and education of all Slovak 

citizens, so implementation of preventive system measures. In the next part of the article the author presents 

current problem of immigration and international economic migration, which is as was indicated by the survey 

results, perceived by the public in Slovakia as a possible safety threat. 

Key words: security, safety, subjective aspect, objective aspect, threat, research  

 

 

1.  ÚVOD 

Zmeny bezpečnostného prostredia ako aj odborníkmi naznačované tendencie budúceho vývoja bezpečnosti 

Slovenskej republiky poukazujú na potrebu zaoberať sa novými bezpečnostnými hrozbami, hľadať rýchle 

a efektívne riešenia situácií, ktoré môžu byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti občanov. Skúsenosti z posledných 

rokov ukazujú, že bezpečnosť občanov našej krajiny narušovali hrozby nevojenského charakteru. Vývoj 

Slovenska bol sprevádzaný živelnými pohromami, prírodnými, technickými, či technologickými katastrofami, 

ktorých dopady na spoločnosť sa prejavili v podobe veľkých škôd a strát.  

Ďalšou z  charakteristických čŕt posledných desaťročí je rastúca medzinárodná migrácia. Ekonomické problémy 

a politické nepokoje v mnohých krajinách ako aj uvoľňovanie trhov práce a zavedenie slobodného pohybu 

občanov v rámci EÚ na základe Schengenskej dohody viedli nielen ku zvýšenému prílivu ekonomických 

migrantov do vyspelých krajín ale aj k rastu počtu utečencov. V dôsledku udalostí uplynulých mesiacov sa 

problém prisťahovalectva a medzinárodnej ekonomickej migrácie stal aktuálne jedným z najpálčivejších 

problémov Európy, našu krajinu nevynímajúc. Napriek tomu, že Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým 

krajinám migrantov, ukazuje sa, že problém medzinárodnej ekonomickej migrácie je verejnosťou vnímaný ako 

možné bezpečnostné ohrozenie. 

Cieľom predloženého príspevku je priblížiť ponímanie národnej bezpečnosti ako pocitu, t. j. charakterizovať 

subjektívnu a objektívnu stránku bezpečnosti, a ako stavu, ktorý je relatívny. Prezentovať názory na bezpečnosť 

krajiny a vnímanie bezpečnostných hrozieb z pohľadu verejnosti (občanov SR), ako aj názory na súčasný stav 

bezpečnostného prostredia a očakávané tendencie vývoja bezpečnosti na Slovensku z pohľadu odborných 

bezpečnostných aktérov – bezpečnostných orgánov. V tejto súvislosti poukázať na objektívnu hrozbu v podobe 

povodní a záplav, zdôrazniť potrebu prípravy a realizácie preventívnych opatrení systémového charakteru. V 

ďalšej časti príspevku priblížiť čitateľovi  stav vnímania problému medzinárodnej ekonomickej migrácie 

verejnosťou na Slovensku, konfrontovať postoje prezentované verejnosťou s oficiálne vykazovanými 
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štatistickými dátami, na tomto základe potvrdiť, resp. vyvrátiť opodstatnenosť obáv občanov z negatívnych 

dopadov daného javu pre krajinu a konkrétnejšie pre jej trh práce a následne naznačiť možné riešenie danej 

problematiky v budúcnosti.    

 

2.  TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Stále aktuálna definícia platná pre podmienky Slovenskej republiky definuje pojem bezpečnosť v zmysle 

Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu ako stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a 

zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody, a v ktorom sú 

chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.  

„Človek, ktorý sa cíti bezpečne, žije v prostredí bez ohrozenia, bez strachu a nepokoja o seba a svojich blízkych, 

ale tiež o svoje zdravie, svoj majetok a o ich budúcnosť. Bezpečnosť človeka je spojená aj s rozsahom 

kompetencií a faktickými schopnosťami a účinnosťou inštitúcií a inštitútov, ktoré ho chránia v akejkoľvek 

mimoriadnej, či krízovej situácii“ [1]. To naznačuje, že pojem bezpečnosť možno podrobnejšie vysvetliť ako [2].  

 stav, v ktorom sa daný subjekt (občan, obyvateľ) necíti byť ohrozený z hľadiska svojej existencie, záujmov 

a hodnôt; 

 súhrn opatrení na zaistenie vnútornej bezpečnosti a poriadku v štáte na zabezpečenie ľudských práv a slobôd 

občanov pred pôsobením zločinu, terorizmu, organizovaného násilia a pod., zachovania demokratických 

základov štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.  

Na základe syntézy dostupných poznatkov sa stotožňujeme s názorom, že bezpečnosť predstavuje štruktúrovaný 

multidimenzionálny a systémový fenomén, ktorý nezahŕňa iba vojenskú stránku (označovanú ako vojenská 

bezpečnosť), ale kladie dôraz aj na iné oblasti, ktoré považuje štát za oblasti svojho záujmu, a ktoré majú preň 

strategický význam (ide o tzv. nevojenskú bezpečnosť). V týchto oblastiach sa snaží dosiahnuť stabilitu, 

rovnováhu, vyrovnané prostredie, ktoré zaručuje trvalý rozvoj bez prípadných komplikácií [3].   

V teórii a praxi sa možno stretnúť aj s rozlišovaním bezpečnosti vnútornej a vonkajšej. Vnútorná bezpečnosť je 

definovaná ako stav, kedy sú na najnižšiu možnú mieru eliminované hrozby ohrozujúce objekt (spravidla 

národný štát) a jeho záujmy akciami zvnútra a tento objekt je na elimináciu súčasných i potenciálnych 

vnútorných hrozieb efektívne vybavený a je ochotný hrozby eliminovať [4]. Pojem bezpečnosť vo význame 

vnútornej bezpečnosti tak môžeme chápať ako [2]: 

 súhrn spoločenských vzťahov, ktoré upravuje právo a ktoré chránia práva a oprávnené záujmy fyzických 

a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie republiky; 

 faktický stav (úroveň), ako sú tieto vzťahy chránené; 

 kategóriu, v ktorej sa chápe bezpečnosť ako prípustná miera nebezpečenstva. 

Z hľadiska štátu zabezpečuje jeho vnútornú bezpečnosť (vnútroštátnu bezpečnosť), resp. bezpečnosť v užšom 

zmysle systém bezpečnostných zložiek ako armáda, polícia, informačné služby, rozviedka, atď. Analogicky 

pojem vonkajšia bezpečnosť definujeme ako stav, kedy sú na najnižšiu možnú mieru eliminované hrozby 

ohrozujúce objekt a jeho záujmy zvonku. Podľa odborníkov novodobé poňatie vnútornej bezpečnosti stále 

zreteľnejšie opúšťa rozmer národného štátu. Argumentom potvrdzujúcim toto konštatovanie je skutočnosťou, že 

v oblasti vnútornej bezpečnosti existuje už pomerne rozvinutá medzinárodná spolupráca. Dokonca sa stále 

častejšie hovorí už aj o tzv. internacionalizácii vnútornej bezpečnosti, pretože tradiční aktéri ohrozujúci 

bezpečnosť zvnútra štátu (napr. zločinecké skupiny) nadobudli zložením i rozsahom pôsobnosti transnacionálny 

rozmer [4].    

Človek je súčasťou bezpečnosti v pozícii poznávajúceho a konajúceho subjektu. Bez existencie človeka 

a ľudskej spoločnosti by bezpečnosť neexistovala. Bezpečnosť má teda charakter subjektovo-objektového 

vzťahu, v rámci ktorého rozoznávame jeho subjektívnu a objektívnu stánku. Podľa Šimáka. L. (2006) ich 

môžeme charakterizovať takto: Subjektívna stránka stavu bezpečnosti je založená na skutočnosti, že [1]: 

 príslušný subjekt nepociťuje ohrozenia, ktoré by mohli spôsobiť krízové javy iniciované posudzovaným 

rizikom. Cíti sa teda bezpečný, pretože nemá dostatok informácií o rizikách a potenciálnom ohrození 

vznikajúcom v ich dôsledku, alebo nie je schopný objektívne vnímať a posúdiť existujúce riziká 

a ohrozenia, ktoré môžu spôsobiť, 

 dotknutý subjekt je schopný účinne znižovať aktuálne riziká a včas vytvoriť účinnú ochranu ohrozeniam 

vznikajúcim v ich dôsledku. 

Objektívna stránka stavu bezpečnostije založená na skutočnosti, že: 

 nebola preukázaná existencia javov, ktoré ohrozujú charakteristické znaky bezpečnosti hodnoteného objektu 

alebo systému (neexistuje teda reálna možnosť narušenia existencie alebo obmedzenia funkčnosti 

hodnoteného subjektu alebo systému), 

 objekt alebo systém má dostatok prostriedkov na eliminovanie rizík a v ich dôsledku vznikajúcich krízových 

javov, ktoré ohrozujú jeho existenciu, prípadne funkčnosť.  
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Zaručenie bezpečnosti SR a jej občanov v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí je základným 

cieľom bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky. Bezpečnostná politika štátu je vždy ovplyvňovaná súborom 

vnútorných a vonkajších faktorov tvoriacich tzv. bezpečnostné prostredie. Práve stav bezpečnostného prostredia 

v jednotlivých etapách vývoja ľudstva vyjadroval aj dejinnú potenciu ohrození, rizík a krízových situácií.     

Pojem ohrozeniepatrí medzi základné pojmy z oblasti civilnej ochrany. Definuje sa ako obdobie, počas ktorého 

sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti(za akú sa považuje 

živelná pohroma, havária alebo katastrofa). „Je to stav systému, ktorý vzniká a trvá v dôsledku existencie 

a uvedomenia si potenciálneho narušenia jeho rovnovážneho stavu. Je to aktivizované riziko, ktoré pôsobí proti 

záujmom subjektu a konkrétnej situácie, ktoré bezprostredne znemožňujú naplnenie jeho záujmov“ [5]. 

Odborníci väčšinou považujú pojem ohrozenie za synonymum pojmu hrozba. Hrozbapredstavuje primárny, 

mimo nás nezávisle existujúci, vonkajší fenomén, ktorý môže alebo chce poškodiť nejakú konkrétnu hodnotu. 

Miera potencionality a naliehavosti hrozby je veľmi premenlivá – od bezprostredného nebezpečenstva alebo 

hmatateľného ničivého javu až po hrozbu v zmysle „len hroziacu“ doposiaľ neuskutočnenej udalosti či javu [6]. 

Hrozba môže byť javom prírodným, definovaným fyzikálne – takú hrozbu nazývame hrozbou neintencionálnou 

a jej realizácia má stochastickú povahu. Úplne iný pôvod má hrozba spôsobená či zamýšľaná činiteľom 

vedeným vôľou, úmyslom (hrozba intencionálna) – zamýšľa ju, pripravuje, spúšťa či realizuje ľudský jedinec 

alebo kolektívny aktér [4].  

Podľa odborníkov možno všetky hrozby rozdeliť na základe pôvodu či pôvodcu (zdroja) do troch základných 

skupín [6]: 

 spôsobené prírodou (živelné pohromy, prírodné katastrofy); 

 neúmyselne spôsobené človekom (technologické a priemyselné havárie, zlyhanie systémov či prvkov 

kritickej infraštruktúry); 

 úmyselne spôsobené človekom (vojenská agresia, trestná činnosť, politické násilie, sabotáže atď.). 

Nevojenské hrozby, na ktoré je v článku sústredená pozornosť, možno definovať ako „reálne deštrukčné 

potencie, pri ktorých aktivizácii môže nastať podstatné zhoršenie a oslabenie hospodárskej a bezpečnostnej 

funkcie štátu v dôsledku pôsobenia prírodných, ekonomických, vnútorných i medzinárodných síl. Nevojenské 

hrozby treba chápať a analyzovať aj z pohľadu vzájomnej determinácie, akumulácie a možnosti vzniku reťazovej 

reakcie jednotlivých hrozieb, ktoré môžu vyústiť do hrozieb väčšieho rozsahu. Pri ich eliminácii sa používajú 

predovšetkým nevojenské sily a prostriedky“ [7]. Odborníci konštatujú, že tak ako je komplikované presné 

definovanie nevojenskej bezpečnosti, tak je komplikované aj definovanie nevojenských bezpečnostných hrozieb. 

Nevojenské bezpečnostné hrozby sú dôsledkom viacerých príčin, ako sú [8]: sociálno-ekonomické problémy 

krajiny, sociálno-demografické problémy spoločnosti, zlé vládnutie, alebo neschopnosť vlády zaistiť bezpečnosť 

v krajine. Do popredia sa dostávajú aj environmentálne problémy súvisiace najčastejšie s rozpormi vzťahu 

človek – technológia – životné prostredie.   

 

3. VNÍMANIE BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNÝCH HROZIEB OBČANMI SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Vytvoriť ucelenejší obraz o tom, ako vníma slovenská verejnosť problematiku bezpečnosti, možno 

prostredníctvom cieleného skúmania verejnej mienky.  

Zisťovaniu názorov občanov SR na problematiku bezpečnosti sa dlhoročne venuje Komunikačný odbor 

kancelárie ministra obrany (KaMO) v spolupráci s viacerými agentúrami. V roku 2009 realizovala nezávislá 

agentúra ASA, s. r. o. výskum na reprezentatívnej vzorke 1112 respondentov vo veku od 18 rokov. V správe 

o výsledkoch výskumu sa konštatuje, že: otázky bezpečnosti a obrany štátu nepatria k otázkam, ktoré by boli 

v centre záujmu slovenskej verejnosti, sú skôr okrajovou záležitosťou v spektre problémov, ktoré verejnosť 

reflektuje. Takáto situácia je v našich výskumoch už dlhodobo registrovaná. Svoj záujem o problematiku 

bezpečnosti a obrany štátu vyjadrilo len 40 % obyvateľov. Výsledky výskumu ukázali že skupinu tých, ktorí sa 

zaujímajú o otázky bezpečnosti a obrany tvoria najmä predstavitelia staršej mužskej generácie. Záujem o tieto 

otázky rastie podľa zistení s úrovňou vzdelania. Hlbšia analýza získanej databázy ukázala, že skupina, ktorá 

deklarovala záujem o problematiku bezpečnosti, považuje Slovensko za bezpečnejšiu krajinu, a to ako z hľadiska 

vnútornej, tak aj vonkajšej bezpečnosti [9], z čoho je zrejmé, že s rastom záujmu rastie aj informovanosť, 

s rastom informovanosti súvisí aj väčší pocit bezpečnosti.  

Ukázalo sa, že vo výskumoch verejnej mienky bol dlhodobo registrovaný poznatok, že verejnosť na Slovensku 

sa cíti byť bezpečná, resp. necíti sa byť zvlášť ohrozená. Určitý posun v názoroch na otázku bezpečnosti bol 

zaznamenaný vo výskume realizovanom v roku 2008.  Slováci sa podľa zistení necítili byť zvlášť, resp. viac 

ohrození, ale sa ukázali ako citlivejší vo vnímaní nebezpečenstva (ohrozenia národnej bezpečnosti) či už z vonku 

alebo z vnútra. Uvedenú tendenciu potvrdil aj už vyššie spomínaný výskum uskutočnený v roku 2009. 

Z odpovedí respondentov na otázku, či ohrozuje niekto alebo niečo národnú bezpečnosť Slovenska vyplynulo, že 

viac ako 80 % respondentov považovalo Slovensko za bezpečnú krajinu z pohľadu vnútornej bezpečnosti 

a približne 75 % respondentov považovalo Slovensko za bezpečnú krajinu z pohľadu vonkajšej bezpečnosti. Na 

otázku, či by mohla byť bezpečnosť Slovenska ohrozená v blízkej budúcnosti sa vyjadrilo kladne len 27 % 
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opýtaných. Uvedená časť respondentov mala následne v rámci otvorenej otázky uviesť svoj názor na zdroj 

možného ohrozenia. Porovnaním početností získaných odpovedí sa ukázalo, že podľa opýtaných môže byť 

zdrojom ohrozenia bezpečnosti Slovenska na prvom mieste maďarský extrémizmus (túto odpoveď uviedla 

zhruba tretina opýtaných), na druhom mieste  útok teroristov a na treťom mieste prejav nacionalizmu 

a extrémizmu. Parciálnym cieľom výskumu bolo ďalej zistiť, do akej miery respondenti vnímajú ako 

bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko určité ponúknuté situácie/problémy (vychádzalo sa z určitej schémy, obrazu 

hrozieb), resp. do akej miery je podľa ich názoru Slovensko jednotlivými hrozbami ohrozené. Teda sa mali 

rozhodnúť, či daný problém „je veľkou hrozbou pre Slovensko“ alebo „nie je hrozbou pre Slovensko“. 

Z výsledkov vyplynulo, že verejnosť na Slovensku priorizuje ako vážne hrozby práve tie, ktoré majú nevojenský 

charakter, najväčšie obavy vyvoláva hlavne šírenie drog, organizovaný zločin a hrozby spojené s globálnymi 

zmenami vo svete (znečisťovanie životného prostredia, globálne otepľovanie, prírodné katastrofy).  

V máji 2010 realizoval KaMO v spolupráci s Agentúrou pre výskum verejnej mienky, s. r. o. výskum názorov 

a postojov verejnosti Slovenska na otázky súvisiace s bezpečnosťou SR a ozbrojenými silami. Výskum bol 

realizovaný na vzorke 1128 respondentov vo veku od 18 rokov. 78 % opýtaných sa v rámci výskumu vyjadrilo, 

že je potrebné sa zaoberať bezpečnosťou štátu, opačný názor zastávalo len 17 % opýtaných a 5 % opýtaných sa 

k danej otázke nevedelo vyjadriť. Názor, že bezpečnosťou sa treba zaoberať, zastávali najmä respondenti 

slovenskej národnosti a tí, ktorých bolo možné zaradiť do vyššej strednej vrstvy spoločnosti. Podľa ďalších 

zistení až 31 % opýtaných zastávalo názor, že niekto ohrozuje bezpečnosť Slovenska [10]. V porovnaní 

s výsledkami predchádzajúceho výskumu možno konštatovať, že obavy obyvateľov o bezpečnosť Slovenska 

mierne stúpli. To že verejnosť vníma problematiku bezpečnosti Slovenska citlivejšie potvrdila aj prevládajúca 

kladná odpoveď (52,3 %) respondentov na otázku, či sa má Slovensko viac zaoberať bezpečnosťou a budovaním 

armády.   

Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s agentúrou Focus zisťoval od apríla do júna 2014 na vzorke vyše 1000 

respondentov vo veku od 18 rokov názory verejnosti na rusko-ukrajinský konflikt a na bezpečnosť Slovenska. 

Z prieskumu vyplynulo, že 58 % Slovákov je presvedčených o tom, že členstvo Slovenska v NATO je pre našu 

krajinu zárukou bezpečnosti.Ďalej sa ukázalo, že v takmer rovnakej miere (59 %) je medzi ľuďmi rozšírený názor, 

že v prípade, keby Rusko zaútočilo na ktorúkoľvek krajinu NATO, je povinnosťou Slovenska spolu s inými 

členskými krajinami podieľať sa na jej obrane. Na druhej strane však až približne štvrtina opýtaných nevidí 

v našom členstve v Aliancii záruku bezpečnosti a odmietala záväzok Slovenska zapojiť sa do obrany členskej 

krajiny NATO v prípade jej napadnutia. Zaujať stanovisko k tejto téme nevedelo až približne 17 % opýtaných. 

Asi 46 % respondentov súhlasilo s tým, že vzhľadom na rusko-ukrajinskú krízu je potrebné posilniť vojenskú 

prítomnosť jednotiek NATO v krajinách strednej a východnej Európy, naopak približne 38 % opýtaných bolo 

proti takémuto kroku. Podľa inštitútu možno predpokladať, že: „zdržanlivosť občanov k posilneniu vojenskej 

prítomnosti NATO na našom území nevyjadruje definitívne ustálený názor a v budúcnosti by sa mohla znížiť" 

[11]. 

V uplynulých rokoch boli viaceré výskumy na Slovensku zamerané aj na skúmanie postojov verejnosti 

k cudzincom, migrantom alebo azylantom. Podľa odborníkov boli realizované len na menšom priestore, bez 

vyhodnocovania hodnotových orientácií, ktoré môžu tieto postoje bližšie vysvetľovať. Zároveň možno 

konštatovať, že o postojoch k migrantom a cudzincom je publikovaných pomerne málo štúdií, z ktorých viaceré 

sú spracované iba na úrovni prvostupňového triedenia.Vzhľadom na doterajší podiel migrantov na celkovej 

populácii a nízky význam migrácie ako témy v mediálnom a spoločenskom diskurze na Slovensku v uplynulých 

rokoch, je to do značnej miery aj pochopiteľné [12]. Paradoxne vývoj a udalosti ostatných dní zaraďujú tému 

migrácie aj na Slovensku medzi aktuálne najdiskutovanejšie problémy, či už medzi odbornou alebo laickou 

verejnosťou. Napriek tomu, že na Slovensku žije relatívne nízky počet prisťahovalcov, prieskumy verejnej mienky 

naznačujú, že Slováci majú obavy z ich hospodárskeho a kultúrneho vplyvu na našu ekonomiku, mnohí vnímajú 

prílev migrantov ako možné bezpečnostné ohrozenie.  

Výskum „Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike“, realizovaný v roku 

2009 Medzinárodnou organizáciou pre migráciu sa okrem iného parciálne venoval aj problematike vníman ia 

prínosu, resp. nákladov migrácie pre spoločnosť. V tejto súvislosti výsledky ukázali, že s výrokom „Cudzinci 

nám predovšetkým berú prácu“súhlasilo celkovo 48,8 % respondentov a nesúhlasilo 47,9 %, čím sa populácia 

Slovenska vo svojich názoroch rozdelila na dve podobne veľké skupiny. V  kontexte skúmania percepcie 

pracovnej migrácie sa veľké obavy potvrdili aj u fókusových skupín. Vo vzťahu k vekovému rozloženiu bolo 

možné pozorovať štatisticky významné rozdiely medzi skupinou 18 – 34-ročných, relatívne pozitívne 

orientovaných, a 65-ročných a starších ľudí, ktorí vidia skôr náklady než prínosy migrácie. Názory na prínosy 

migrácie sa líšili aj v súvislosti s príjmom respondentov. Zatiaľ čo ľudia z nižších príjmových kategórií (do 

330 eur mesačne a do 500 eur mesačne) zdôrazňovali skôr negatíva a riziká, ľudia z príjmovej kategórie 831 – 

995 eur mesačne volili skôr pozitívne odpovede s predstavou prínosu migrácie [12].  

Zaujímavé sú aj ďalšie zistenia, ku ktorým dospel prieskum realizovaný v  roku 2013 v rámci projektu 

Transatlantické trendy organizovaný GMF (German Marshall Fund of USA), podľa  ktorého až 52 % 

Slovákov považuje  prisťahovalcov skôr za  problém a len 16 % ich vníma ako príležitosť. V 11 krajinách EÚ 
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tisícka respondentov v rámci prieskumu odpovedala na otázku, či súhlasia, alebo nesúhlasia s tým, že 

prisťahovalci berú prácu domácim. Najviac sa s týmto tvrdením stotožnili Slováci, až 68 %. Zároveň boli 

najnáchylnejší súhlasiť s tým, že prisťahovalci sú príťažou pre systém sociálneho zabezpečenia (71 %). Uvedené 

zistenia priviedli výskumníkov k záveru, že verejnosť na Slovensku nie je mentálne naklonená príchodu 

imigrantov do krajiny. Vníma ich ako ohrozenie, a to v sociálnej oblasti, kde im berú pracovné príležitosti a 

odčerpávajú sociálne dávky. Tiež je tu pocit sociálneho zneistenia aj kultúrnej uzavretosti. Hlavnú príčinu týchto 

postojov vidia odborníci v predsudkoch, ktoré sú podľa ich názoru nie budované na osobných skúsenostiach, ale 

vychádzajú skôr z politickej a verejnej diskusie, ktorá približuje migrantov ako možné bezpečnostné ohrozenie 

[13]. 

Záverom tejto časti možno konštatovať, že dlhodobejšie skúmanie problematiky bezpečnosti,  opakované 

zisťovanie názorov verejnosti na konkrétne problémy a následná komparácia výsledkov, nás privádzajú k záveru, 

že „obraz o tom, čo verejnosť považuje za hrozby pre Slovensko nie je stabilný. Je preň príznačné to, čo je 

príznačné pre verejnú mienku vôbec, a síce, že sa mení v konkrétnej situácii. Verejnosť citlivo reaguje v tejto 

otázke na zmenené okolnosti, ale najmä na to, ako danú hrozbu osvetľujú médiá.  

 

4. OBJEKTÍVNE POSÚDENIE STAVU BEZPEČNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Objektívne posúdenie stavu bezpečnosti je založené na analýze rizík ako istej miery ohrozenia. Na určenie miery 

rizika možno použiť matematický vzťah (1), podľa ktorého sa veľkosť rizika (R) vypočíta ako prienik 

spôsobenej ujmy (U), veľkosti (intenzity) ohrozenia (O) a zraniteľnosti objektu (Z).  

  

       (1) 

 

Komplexný a objektívny pohľad na stav a vývoj vnútornej  bezpečnosti Slovenskej republiky ponúka dokument 

s názvom „Analýza  tendencií vývoja vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcich rizík 

a ohrození Slovenskej republiky“, ktorý v 2-ročných intervaloch spracováva Odbor civilnej ochrany a krízového 

riadenia Sekcie integrovaného záchranného systému (ďalej len IZS) a civilnej ochrany (ďalej len CO) 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR). Dokument analyzuje aktuálny stav 

v rozhodujúcich oblastiach vnútornej bezpečnosti v pôsobnosti MV SR, akými sú: terorizmus; extrémizmus; 

organizovaný zločin; ochrana verejného poriadku; bezpečnosť osôb a majetku; štátna hranica a migrácia; 

ochrana osobnej bezpečnosti ústavných činiteľov a ochrana diplomatických misií; ochrana utajovaných 

skutočností; komunikačný a informačný systém krízového riadenia; zdravotná starostlivosť; civilná ochrana 

obyvateľstva – ochrana kritickej infraštruktúry; ochrana pred požiarmi; tendencie vývoja vnútornej bezpečnosti 

a z nej vyplývajúce riziká a ohrozenia v pôsobnosti Železničnej polície. Obsahom analýzy sú všetky dôležité 

skutočnosti týkajúce sa existujúcich potenciálnych hrozieb pre občanov SR. Súčasťou analýzy je príloha 

spracovaná formou tabuľky, ktorá obsahuje nielen prehľad zdrojov rizík a ohrození nevojenského charakteru, ale 

vyjadruje aj ich vzájomný vzťah – t. j. hodnotenie miery ohrozenia každého samosprávneho kraja tým ktorým 

potenciálnym rizikom. Z hľadiska hodnotenia „medzi  najčastejšie sa vyskytujúce riziká na území SR patria: 

povodne (v poslednom období najmä prívalové povodne), zosuvy pôdy, snehové kalamity, veterné smršte, 

požiare a nebezpečné látky (úniky, nálezy, skládky)“ [14]. 

Získať reálny obraz o tom, ktoré riziká či hrozby v minulosti skutočne narušili bezpečnosť SR  umožňuje 

prehľad o mimoriadnych udalostiach, ktorý každoročne na základe prijatých hlásení spracováva Sekcia 

integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR. Členenie mimoriadnych udalostí je spracované 

v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1944 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia § 1 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác 

a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z. Mimoriadne udalosti, 

ktoré nastali na území SR v sledovanom roku sú rozčlenené do nasledovných štyroch skupín: živelné pohromy 

(v rámci tejto skupiny sa sledujú: povodne a záplavy, víchrice, snehové kalamity a lavíny, zosuvy pôdy, 

zemetrasenia, rozsiahle požiare, krupobitia), havárie (v rámci tejto skupiny sa sledujú: úniky a nálezy 

nebezpečných látok, požiare a výbuchy, letecké nehody, poškodenie vedení rozvodných sietí), katastrofy (v 

rámci tejto skupiny sa sledujú závažné dopravné nehody) a iné (napr. šírenie poplašných správ, nález 

podozrivých zásielok, epidémia, úhyn dobytka, zamorenie ovzdušia atď.).  

Výsledky analýzy dostupných dát2 naznačujú, že na území SR sa čoraz častejšie vyskytujú mimoriadne udalosti 

najmä prírodného charakteru. Zložky IZS a CO museli najčastejšie zasahovať pri povodniach a záplavách, ktoré 

ohrozovali bezpečnosť občanov (ich zdravie, životy, majetok). Bližšie pozri obrázok 1. 

                                                           
2Poznámka: Do analýzy boli zahrnuté dáta za roky 2006-2011.Komplexné údaje za roky 2012-2015 boli v čase spracovania príspevku 
autorovi nedostupné.  
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 Obrázok 1 Vývoj počtu jednotlivých typov živelných pohrôm za sledované obdobie. 

 

Slovenská republika bola až donedávna takmer výlučne krajinou pôvodu migrantov, teda krajinou, z ktorej 

občania z rôznych dôvodov migrovali do cudziny. Výraznejšie zmeny priniesol až vstup Slovenska do Európskej 

únie a schengenského priestoru. V období od roku 2004 poklesla na Slovensku najmä nelegálna a azylová 

migrácia a trojnásobne sa zvýšila legálna migrácia. Aj napriek tomu, že rast populácie cudzincov na Slovensku 

bol v rokoch 2004 – 2008 spomedzi všetkých členských štátov EÚ druhý najvyšší, zastúpenie cudzincov v 

populácii zostáva na nízkej úrovni. Cudzinci dnes v SR tvoria približne 1,4 % populácie  a  ich počet pomaly, ale  

kontinuálne  rastie, v roku 2014 ich  na  Slovensku žilo o 5 066 viac ako v roku 2013, čo predstavuje nárast o 7,1 

% [14].Tradične najpočetnejšiu kategóriu cudzincov u nás predstavujú občania susedných krajín, ktorých k 

Slovensku často viažu hlbšie pracovné, rodinné a iné sociálne väzby. Popri migrácii zo sociálnych dôvodov, 

akými sú napríklad zlúčenie rodiny či manželstvo migranta so slovenským občanom, je dnes najvýraznejším 

komponentom legálnej migrácie Slovákov práve migrácia za prácou.  

Štatistické údaje ukazujú, že počet zamestnaných cudzincov v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2008 stúpol 

l4,4 -krát, podiel cudzincov zo všetkých pracujúcich osôb v Slovenskej republike stúpol z 0,15 % na 0,60 %, čo 

je síce stále pomerne nízky podiel na pracovnej sile v Slovenskej republike, ale nárast je to dramatický.Väčšina 

zamestnaných cudzincov pracuje v Bratislave a okolí.Typickým migrantom v Slovenskej republike v období po 

vstupe do EÚ je muž (podiel až 81 %) voveku 25 –34rokov s pomerne dobrým vzdelaním (32 % vysokoškolsky 

vzdelaných v roku 2008). Cudzinci z EÚ 15, USA či Južnej Kórey pôsobia v Slovenskej republike ako vysoko 

kvalifikovaní experti, konzultanti, manažéri a podnikatelia. Cudzinci z krajín bývalého Sovietskeho zväzu 

a krajín balkánskeho regiónu tu pôsobia naopak ako nízkokvalifikované pracovné sily a cudzinci z Ázie 

predovšetkým ako drobní podnikatelia v službách [12]. 

Napriek tomu, že nedisponujeme komplexnejšími štatistickými údajmi, ktoré by charakterizovali typického 

cudzinca pracujúceho na Slovensku v aktuálnom období, môžeme len na základe vyššie uvedeného 

predpokladať,  že realita plne nezodpovedá predstavám obyvateľstva Slovenska, ktoré vidí v cudzincovi človeka, 

ktorý je málo prínosný pre svoje okolie, nevie sa o seba postarať a podľa všetkého je záťažou pre štátny rozpočet. 

Keďže dostupné štatistické údajehovoriaúplneopačnýmjazykom, a síce, že cudzinci svojimi demografickými 

štatistikami, vzdelaním aj svojím umiestnením na pracovnom trhu prispievajú k rastu HDP Slovenskej republiky, 

považujeme za potrebné uskutočniť rozsiahlejší výskum, na základe výsledkov ktorého by bolo možné daný 

predpoklad buď potvrdiť alebo vyvrátiť. 

 

5.  ZÁVER 

Teoretickým a empirickým skúmaním problematiky bezpečnosti sme dospeli k záveru, že súčasnú spoločnosť 

charakterizuje skôr strata pocitu bezpečnosti a nárast fenoménu násilia. Dlhodobé skúmanie verejnej mienky 

ukázalo, že občania SR z potenciálnych hrozieb priorizujú tie, ktoré majú nevojenský charakter, pričom 

najväčšie obavy u nich vyvoláva najmä šírenie drog, organizovaný zločin a hrozby spojené s globálnymi 

zmenami vo svete, ktorých dôsledkom môžu byť najmä prírodné katastrofy.  

Analýzou dostupných dát sme dospeli k poznatku, že narušenie stavu bezpečnosti v dôsledku povodní a záplav 

nepredstavuje len jednu zo subjektívne pociťovaných obáv občanov, ale ako potvrdzujú empirické poznatky, 

povodne a záplavy predstavujú z hľadiska početnosti výskytu aj objektívnu hrozbu pre obyvateľov viacerých 

oblastí Slovenska. Napriek tomu, že miera závažnosti tohto typu hrozby ako aj jej dôsledky v podobe 

spôsobených škôd a strát sa s ohľadom na regionálne členenie Slovenska výrazne líšia, empirickými poznatkami 

potvrdená existencia reálnej možnosti narušenia stavu bezpečnosti občanov touto hrozbou (s dôrazom na 

posledné skúsenosti z júna 2013) vyvoláva ako potrebu realizácie preventívnych systémových opatrení na celom 
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území SR, tak aj potrebu odbornej prípravy a vzdelávania všetkých občanov SR, prioritne však predstaviteľov 

jednotlivých samospráv (hlavne starostov miest a obcí SR).    

Výsledky skúmania postojov verejnosti na Slovensku k cudzincom, migrantom alebo azylantom poukazujú na 

pomerne časté vnímanie cudzincov ako ľudí, ktorým spoločnosť musí pomáhať, a teda príchod migrantov na 

Slovensko znamená príťaž a náklady. Ako sme uviedli vyššie, uvedené zistenia sa dostávajú do rozporu s 

dostupnými štatistikami o typickom cudzincovi prichádzajúcom na Slovensko, ktorý je vzhľadom na svoje 

charakteristiky pre Slovensko naopak ekonomickým prínosom. Doterajšie štatistiky nepotvrdzujú 

odôvodnenosť obáv občanov v súvislosti s negatívnymi dopadmi prisťahovalectva na národný trh práce. 

Teoretické i empirické poznatky naznačujú, že skutočný vplyv prisťahovalcov na domáce trhy práce krajín nie 

je jednoznačný. Ukazuje sa, že dopady daného javu sú podmienené nielen konkrétnou situáciou na trhu práce 

v tom ktorom regióne, či  v tej ktorej krajine, ale aj súhrnom schopností a spôsobom účasti prisťahovalcov na 

danom trhu, ktoré odporúčame primárne podrobiť ďalšej analýze.  

Poznatky zo svetovej ekonomiky v tejto súvislosti jednoznačne poukazujú na skutočnosť, že bez migrácie 

pracovných síl by svetová alokácia výrobných faktorov bola neefektívna. Inak povedané, migrácia zlepšuje 

celkovú efektivitu svetovej ekonomiky a výhody z nej sú rozdelené medzi vysielajúce i prijímajúce krajiny. 

Možnými príčinami už spomínaných  zistených rozporov sa javia predsudky, nedostatočná informovanosť 

verejnosti ale aj nedostatočne a zavádzajúco komunikujúce médiá. Základné riešenie totho problému možno 

vidieť v realizovaní efektívnych komunikačných stratégií zameraných smerom k väčšinovej populácii.   

Empirické poznatky, ktoré máme doposiaľ k dispozícii nepodporujú názor, že prisťahovalectvo má alebo 

doposiaľ malo veľký a negatívny vplyv na európske trhy práce, vrátane nášho. Tento nedostatok presvedčivých 

poznatkov je ako obvykle čiastočne dôsledkom toho, že krajiny majú tendenciu si svojich prisťahovalcov 

starostlivo vyberať. Hoci členské štáty EÚ nemôžu obmedzovať prisťahovalectvo z iných štátov EÚ, v krajinách, 

kde sú veľmi významné určité typy migrácie (napr. Nemecko, Francúzsko) nie je tento druh prisťahovalectva 

príliš dôležitý [16]. Členovia EÚ môžu kontrolovať a kontrolujú toky pracovnej sily z nečlenských štátov EÚ, 

najmä ak by v opačnom prípade mali veľký negatívny vplyv na zamestnanosť alebo nezamestnanosť. Skúsenosti 

z ostatných dní ukazujú, že stanovenie kvót na utečencov pre každú členskú krajinu EÚ by mohlo výrazne 

zmeniť nielen doterajší prístup a uplatňované postupy riešenia daného problému ale aj situáciu na národných 

trhoch práce jednotlivých krajín EÚ. Na zhodnotenie skutočných dopadov masového prílevu utečencov na 

európske trhy práce si však budeme musieť ešte počkať.  

Vytvorenie reálneho obrazu o stave bezpečnosti na Slovensku a aktuálnych hrozbách pre jeho obyvateľov si 

vyžaduje neustálu a systematickú prácu s informáciami – ich zber, triedenie, spracovávanie 

a vyhodnocovanie. V tejto súvislosti by sme chceli podnietiť najmä zástupcov odbornej verejnosti k realizácii 

ďalšieho skúmania tejto pre dnešnú dobu tak aktuálnej problematiky.        
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POŽIAR PREVÁDZKY VÝROBY OKIEN A DVERÍ 
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FIRE ACCIDENT AT THE FACTORY PRODUCING WINDOWS AND DOORS 

(STUDY) 
 

 

Abstrakt: Zameranie a účel zisťovania príčin vzniku požiarov, vykonávaného organizačnými zložkami 

Hasičského a záchranného zboru, je v zmysle § 41 ods. 4 Vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 

organizované tak, aby sa získali informácie využiteľné najmä na určenie protipožiarnych opatrení a pri 

vypracúvaní rozborov požiarovosti. 

Kľúčové slová: požiar, dokumentácia, ohnisko požiaru 

 

Abstract: The focus and purpose of identifying the causes of fires, performing departments Fire and Rescue 

Service is according to § 41 paragraph. 4 Decree no. 121/2002 Z.z. on fire prevention organized to obtain 

information relating in particular to determine fire prevention measures and analyzes in the development of fires. 

Keywords: fire, documentation, source of the fire 

 

 

1. Základné údaje o požiari  

Dňa 26.3.2007 o 22,34 h ohlásil telefonicky  pracovník firmy  na Operačné stredisko OR HaZZ v Prešove požiar 

výrobnej prevádzky v objekte firmy.  

Pri požiari boli zničené a poškodené výrobné priestory prevádzky a technologické zariadenia na výrobu 

drevených okien a dverí vo výrobnej hale na severnej strane objektu, montážna dielňa s technologickými 

zariadeniami, kancelárske a sociálne miestnosti v prístavbe na východnej strane objektu, ubytovacie a sociálne 

miestnosti na druhom nadzemnom podlaží v prístavbe na západnej strane objektu nad vrátnicou a nad kotolňou, 

vrátnica a zásobník pilín (silo) v prístavbe na západnej strane objektu vrátane strechy prístavby.  

Ďalej boli zničené, alebo značne poškodené rozvody elektrickej energie, osvetlenie výrobných priestorov, 

rozvody stlačeného vzduchu, plastové rozvody vody pre zvlhčovanie vzduchu, dva vysokozdvižné motorové 

vozíky a paletovacie vozíky. Zničená bola drevená nosná konštrukcia strechy, strešná krytina a sadrokartónové 

podhľady. Strecha objektu nad výrobnými priestormi, baliarňou, expedíciou a prístreškom na južnej strane 

objektu sa prevažne prepadla do vnútorných priestorov, na technologické zariadenia a na oceľové nosné 

konštrukcie podvesných dopravníkov. Čiastočne bola požiarom zasiahnutá kotolňa a elektrorozvodňa v prístavbe 

na západnej strane.  

Poškodené boli dve vetvy odsávacieho potrubného systému v halách a odsávacie zariadenie jednej z vetiev, ktoré 

je umiestnené spolu s pohonom na plošine pod samostatným prístreškom na západnej strane objektu vľavo od 

zásobníka pilín. Cyklón (odlučovač) na výstupe odsávacích vetiev, ktorý sa nachádza na vyvýšenom mieste na 

oceľovej konštrukcii medzi uvedeným prístreškom a zásobníkom pilín, mal čiastočne poškodený vonkajší náter.  

Rôzny rozsah poškodenia mali aj hotové výrobky - približne 100 kusov okien a dverí. Zničený bol vnútorný 

kamerový okruh EZS v halách. Najmenej bol poškodený prístrešok skladu dreva na severnej strane objektu. Za 

objektom na východnej strane bolo zhorené osobné motorové vozidlo. Okolité objekty mimo areálu firmy 

Drevina boli čiastočne zasiahnuté horiacimi časťami prenesenými vetrom počas požiaru.  

Pri požiari a počas hasiaceho zásahu nebola usmrtená ani zranená žiadna osoba.  

Výška priamej škody bola majiteľom vyčíslená na 125 159 536 Sk.  

O 22,51 h zasahovala na mieste požiaru jednotka z HS v Prešove s technikou 1 x MB Unimog s tromi 

príslušníkmi. K zasahujúcej jednotke sa postupne pripojili jednotky z HS v Sabinove o 23, 15 h a z HS v 

Lipanoch o 23,45 h s technikou 2 x GAS 32 T-815 v počte 5 príslušníkov, z HaZZ v Košiciach s technikou 2 x 

GAS 32 T-815 v počte 4 príslušníci a technika LIAZ 101.p, MB Actros a KIA Sportag s ďalšími zasahujúcimi 

príslušníkmi. Zásah bol vedený na západnej strane v mieste kotolne, zásobníka pilín, prístrešku s odsávacím 

zariadením a na priestor celej prístavby s vrátnicou, elektrorozvodňou a obytnými miestnosťami.  

Postupne boli vytvorené ďalšie zásahové úseky a nasadené boli sily a prostriedky na východnej strane objektu na 

prístavbu administratívnej časti. Po odpojení elektrického napájania objektu bol vedený zásah lafetovým prúdom 

z výškovej techniky do vnútra výrobných priestorov. Na dopíňanie cisterien bola zriadená kyvadlová doprava 

                                                           
1 Ing. Štefan Galla, PhD., Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR 
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vody. Zásah bol postupne presunutý do vnútorných priestorov objektu na dohášacie práce. Jednotky zasahovali 

aj pri hasení ohnísk v blízkosti rodinných domov, kam sa požiar preniesol lietajúcimi horiacimi časťami strechy 

objektu.  

Požiar bol lokalizovaný dňa 27.3.2007 o 01, 17 h. Dohášanie lokálnych ohnísk pokračovalo aj v nasledujúcich 

dňoch a požiar bol zlikvidovaný dňa 29.3.2007 o 06,00 h.  

 

2. Popis situácie pred vznikom a v čase spozorovania požiaru  

Požiarom poškodený objekt patrí nezisťenému majiteľovi. Užívateľom je poškodená firma. Pôdorysné rozmery 

objektu sú 80 x 48 m a výška hál približne 8 m. Objekt sa nachádza v oplotenom a stráženom areáli firmy. 

Situačný plán areálu s objektom pre výrobu, montáž, skladovanie a expedíciu s prístavbami, vrátane vnútorného 

členenia objektu, je zrejmý z náčrtku v prílohe tejto správy.  

Stavba bola realizovaná v rokoch 2004 až 2005 a využívanie prevádzky bolo začaté v máji v roku 2005 bez 

kolaudačného rozhodnutia. Nosné múry pozostávajú zo železobetónového skeletu a z tehlového muriva. 

Stavebne je murovaný objekt rozdelený pozdÍžnymi murovanými stenami na tri haly, v ktorých sú betónové 

podlahy. Na severnej strane bola hala s technologickými zariadeniami na výrobu drevených okien a dverí. 

Stredná hala je priečkou rozdelená v polovici na montážnu halu na východnej strane a striekareň na západnej 

strane. V striekarni sa pri deliacej priečnej stene nachádza sklad náterových látok, riedidiel a pod. V južnej hale 

bola baliareň a expedícia. PozdÍž celej južnej haly bol zastrešený manipulačný priestor, na obidvoch koncoch 

otvorený. Na severozápadnej strane objektu je k výrobnej hale pristavený skladový prístrešok s drevenou nosnou 

strešnou konštrukciou a dÍžkou približne 25 m. Pod týmto prístreškom pri stene objektu je umiestnená aj 

uzatvorená prístavba s odsávacím zariadením druhej odsávacej vetvy.  

Vstupy do hál sú cez uzamykateľná dvere z prístrešku na južnej strane, zo severnej strany objektu a z obidvoch 

prístavieb na východnej a západnej strane. Medzi vnútornými priestormi hál sú na východnej strane objektu 

priechody pre manipuláciu s materiálom a hotovými výrobkami. Na manipuláciu sa používali dva 

vysokozdvižné motorové vozíky (naftový a plynový) a paletovacie vozíky. V halách sa nachádzali rozvody 

stlačeného vzduchu, potrubia systému odsávania pilín a plastové rozvody vody s dýzami pre automatickú 

reguláciu vlhkosti vzduchu. Po stenách hál je v oceľovom potrubí vedený rozvod vody z vlastnej studne. Na 

rozvod vody sú napojené nástenné hydranty v halách a v prístavbách.  

Samostatné sedlové strechy nad každou z hál, nad prístreškami a nad prístavbami mali drevenú nosnú 

konštrukciu, na ktorej bola strešná krytina z polybitumenovej lepenky s imitáciou alpskej škridle. V halách boli 

sadrokartónové podhľady upevnené na oceľových U - profiloch. Na oceľových podperách a konštrukciách sú 

umiestnené podvesné dopravníky pre manipuláciu s výrobkami. Osvetlenie vnútorných priestorov bolo 

realizované žiarivkovými svietidlami upevnenými na profilových rámoch podhľadov. Svietidlá vonkajšieho 

osvetlenia sú umiestnené na obvodových múroch objektu. Objekt je vybavený bleskozvodom.  

Na východnej strane objektu je dvojpodlažná prístavba s kanceláriami, jedálňou a sociálnymi miestnosťami. Na 

západnej strane objektu je dvojpodlažná prístavba, v ktorej je na prízemí vrátnica, elektrorozvodňa, kotolňa s 

kompresorom a spojovacia chodba s vchodom do dielenských priestorov. Za kotolňou sa nachádza zásobník 

odpadových pilín z výroby. Vľavo od zásobníka pilín je oceľová konštrukcia s cyklónom, ktorý má výstup 

zaústený do zásobníka pilín. Vedľa nosnej konštrukcie cyklónu bol prístrešok s odsávacím zariadením jednej z 

dvoch odsávacích vetiev.  

Na druhom nadzemnom podlaží prístavby na západnej strane objektu sa nachádzali dve ubytovacie miestnosti. 

Medzi nimi bola kuchynka a sociálne miestnosti pre ubytovaných zamestnancov firmy. Prístup bol schodišťom z 

chodby v prízemí. V čase pred vznikom požiaru, resp. pri vzniku požiaru bol prítomný v ubytovacej miestnosti 

nad vrátnicou jeden ubytovaný zamestnanec a v miestnosti nad kotolňou dvaja zamestnanci.  

Hlavný elektrický prívod je vedený podzemným vedením do prívodného rozvádzača, ktorý sa nachádza v 

rozvodni medzi vrátnicou a kotolňou. Vchod do rozvodne je zo spojovacej chodby prístavby. Z rozvodne boli z 

ističového rozvádzača vedené káblové elektrické rozvody do podružných rozvádzačov v jednotlivých výrobných 

prevádzkach. Elektrické rozvody boli vedené na roštoch a v krytých kovových žľaboch upevnených na stenách a 

konštrukciách hál.  

Vo vnútorných priestoroch hál bolo umiestnených šesť bezpečnostných kamier.  

Štyri bezpečnostné kamery sú umiestnené vo vonkajších priestoroch, tie však boli podľa získaných informácií 

nefunkčné. V objekte bola nainštalovaná elektrická požiarna signalizácia (EPS) s ústredňou umiestnenou na 

vrátnici objektu.  

Predmetom podnikania firmy  je výroba drevených okien a dverí. Komponenty pre zostavy okien a dverí sa 

vyrábali vo výrobnej hale, kde boli nainštalované technologické zariadenia na delenie a úpravu drevených častí a 

potrubná rozvody odsávacieho systému. Zostavy sa montovali v montážnej hale a ich povrchová úprava sa robila 

v susednej striekarni. Hotové výrobky sa premiestňovali do baliarne v južnej hale, kde sa pripravovali na 

expedíciu. Na manipuláciu slúžili dva vysokozdvižné vozíky, niekoľko paletovacích vozíkov a podvesné 

dopravníky.  
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Odpadom z rezania drevených polotovarov a z úpravy komponentov okien a dverí boli piliny, ktoré sa dvomi 

samostatnými potrubnými vetvami odsávali z jednotlivých pracovísk a cez cyklón dopravovali do zásobníka 

pilín. Piliny slúžili ako palivo pre kotolňu. Zo zásobníka sa dopravovali automatickým podávačom do kotla 

umiestneného v kotolni vedľa zásobníka pilín.  

Dňa 26.3.2007 bola výrobná činnosť vo firme  ukončená o 14,00 h. Podľa zápisnice o výsluchu svedka vedúceho 

výroby  z dňa 24.4.2007 po ukončení výroby a vypnutí strojov ako posledné bolo vypnuté zariadenie na 

odsávanie pilín približne o 14,00 h. Po ukončení pracovnej zmeny ostávala v prevádzke kotolňa, kompresor a 

vonkajšie osvetlenie ovládané súmrakovým snímačom. Po odchode posledných zamestnancov približne o 15,00 

h ostal v objekte pracovník strážnej služby. Výrobné priestory boli uzamknuté a pracovník mal v náplni práce v 

rámci pravidelných obchôdzok každé dve hodiny robiť kontrolu vonkajších priestorov areálu.  Podľa jeho 

informácie neboli v činnosti žiadne spotrebiče, vrátane osvetlenia vnútorných priestorov prevádzok, okrem EPS, 

kotla s príslušenstvom a kompresora. Poslednú obchôdzku uvedeného dňa ukončil približne o 22,20 h, pričom si 

v objekte nevšimol nič zvláštne. V ubytovacích priestoroch v miestnosti nad kotolňou sa v čase po skončení 

pracovnej zmeny zdržiavali dvaja ubytovaní pracovníci. Tretí ubytovaný  býval v miestnosti nad vrátnicou. 

Podľa jeho výpovede v zápisnici o výsluchu svedka z dňa 24.4.2007 sa zdržiaval mimo areálu firmy a vrátil sa 

približne o 22,00 h. Po návrate išiel spať. Približne po 15 min. počul volať niektorého z druhých dvoch 

ubytovaných, že horí. Potom vyšiel von pred objekt.  

Podľa zápisnice o výsluchu svedka - strážnika (informátora)  z dňa 2.5.2007, po ukončení poslednej kontrolnej 

obchôdzky približne o 22,15 - 22,20 h prišiel mu oznámiť jeden z pracovníkov ubytovaných v miestnosti nad 

kotolňou, že v izbe cítiť, resp. vidieť dym. Ubytovaní po zaregistrovaní dymu a oznámení uvedenej skutočnosti  

opustili objekt.. Strážnik prešiel do výmenníkovej stanice, kde spozoroval dym bez plameňov. Potom vyšiel na 

voľné priestranstvo pred kotolňou. Následne spozoroval cez otvorené dvere zásobníka pilín oheň v jeho 

vnútornom priestore a „plamene dosahovali strechu". Vzhľadom na rozsah požiaru sa prítomní pracovníci oheň 

nepokúšali hasiť a požiar ohlásili hasičom.  

 

3. Miesto (ohnisko) vzniku požiaru  

Obhliadka požiariska expertíznou skupinou, zloženou z príslušníkov PTEÚ MV SR, KR HaZZ v Prešove a OR 

HaZZ v Prešove, bola vykonaná v dňoch 27. a 28.3.2007 v prítomnosti riaditeľa prevádzky, technika požiarnej 

ochrany a pracovníka SBS. Doobhliadnutie odsávacieho zariadenia a jeho príslušenstva, potrebné pre zistenie, 

resp. upresnenie miesta a príčiny vzniku požiaru, bolo vykonané príslušníkmi KR HaZZ v Prešove dňa 

18.4.2007. V rámci vykonaného doobhliadnutia bola vyhotovená fotodokumentácia odsávacieho zariadenia z 

prístrešku na západnej strane vrátane snímok prístupnej časti vnútra jeho plechovej skrine. Zároveň bolo 

zabezpečené rozobranie časti odsávacieho zariadenia na zistenie stavu ložísk, vnútra skrine odsávacieho 

zariadenia a zbernej nádoby na vstupe odsávacieho zariadenia. Rozobranie bolo vykonané dňa 23.4.2007 v 

prítomnosti príslušníkov KR HaZZ v Prešove.  

Podľa získaných informácií ubytovaní z miestnosti nad kotolňou zaregistrovali dym v izbe v bližšie nezistenom 

čase po 22,00 h. Dym prenikol z vonkajšieho priestoru do kotolne neutesneným otvorom komínového odvodu z 

kotla. Otvor sa nachádza v stene na strane zásobníka pilín. Do ubytovacej miestnosti nad kotolňou sa dostal cez 

netesnosti v strope kotolne, resp. štrbinou popri stene izby.   

 

Na základe uvedených informácií pri zisťovaní miesta (ohniska) vzniku požiaru bola pri obhliadke pozornosť 

sústredená do priestoru zásobníka pilín a na odsávacie zariadenie v prístrešku vedľa nosnej konštrukcie cyklónu. 

V priebehu obhliadky 27.3.2007 bol získaný a preštudovaný aj amatérsky videozáznam v trvaní približne 1,5 

minúty, ktorý zhotovil kamerou obyvateľ neďalekého rodinného domu. Záznam z cesty na južnej strane zo 

vzdialenosti približne 50 m zachytáva požiar v čase, keď bol už rozšírený prakticky na celú strechu objektu.  

V priestoroch objektu firmy Drevina bola nainštalovaná elektrická požiarna signalizácia s ústredňou MHU 11 O 

umiestnenou na vrátnici, s optickými dymovými hlásičmi typov MHG 241, MHG 243 a MHG 282 v halách, 

prístavbách, zásobníku pilín, kotolni, elektrorozvodni a s tlačidlovými hlásičmi MHA 141 rozmiestnenými v 

halách a v prístavbách. Podľa vyjadrenia zástupcu firmy D+K Alarm, s.r.o., ktorá montáž EPS vykonala, 

vzhľadom na poškodenie ústredne nepodarilo sa získať výpis záznamu hlásičov EPS z poškodenej ústredne.  

Na vnútorných murovaných tehlových stenách zásobníka pilín boli pri obhliadke zistené zanedbateľné stopy po 

pôsobení ohňa. Na stene susediacej s kotolňou viseli zvyšky vodičov bez izolácie z kábla od dymového hlásiča. 

V zásobníku pilín sa nenachádzala žiadna iná elektrická inštalácia, elektrické rozvody, ani spotrebiče vrátane 

osvetlenia. Pohon podávača pilín sa nachádza mimo zásobníka, v priestore kotolne.  

Strecha zásobníka bola zhorená. Zvyšky jej drevenej nosnej konštrukcie, strešnej krytiny a trapézového plechu z 

oplechovania západnej steny hál sa nachádzali spadnuté vnútri zásobníka. Dvere zásobníka boli v čase požiaru 

otvorené a ich poškodenie je zanedbateľné. Pod dopravníkom podávacieho zariadenia pilín boli ohňom 

poškodené zvyšky drevenej podlahy zasypané pilinami. Na podlahe v okolí podávača a pri stenách zásobníka sa 

nachádzala vrstva nezhorených pilín. Stupeň vyhorenia a stav zvyšku uskladnených pilín nezodpovedal 
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dlhodobému pôsobeniu ohňa. Na základe výsledkov obhliadky bol zásobník pilín ako miesto vzniku 

predmetného požiaru vylúčený.  

Odsávacie zariadenie jednej z dvoch odsávacích vetiev sa nachádzalo v samostatne stojacom plechovom 

prístrešku na západnej strane objektu. Odsávacie zariadenie s pohonom je umiestnené na vyvýšenej oceľovej 

plošine. Obhliadkou bolo zistené, že časť výtlačného potrubia nad odsávacím zariadením prechádzala plechovou 

krytinou upevnenou na drevenej strešnej konštrukcii prístrešku. Podľa stôp na výtlačnom potrubí strecha bola 

pôvodne vo výške približne 0,3 m nad odsávacím zariadením. Obhorené zvyšky strešnej konštrukcie sa počas 

obhliadky nachádzali na zemi pred bývalým prístreškom a na plošine s odsávacím zariadením. Po stranách 

odsávacieho zariadenia boli poškodené zvyšky plechových bočných stien prístrešku. Na zvyškoch plechových 

bočných stien a pri zadnej stene boli obhorené zvyšky drevenej konštrukcie prístrešku. Horľavý materiál v 

prístrešku okrem drevených konštrukcií predstavovali usadené piliny. Na povrchu zadnej plechovej steny 

prístrešku za odsávacím zariadením sa nachádza stopa po tepelnom pôsobení, ktorá má mierne lievikovitý tvar a 

najväčšiu šírku približne 3,5 m pri hornom okraji steny.  

Ďalej bolo zistené, že najväčšie vyžíhanie materiálu je na výtlačnom potrubí v dĺžke približne 2 m nad skriňou 

odsávania. Vyžíhané miesto sa nachádza nad pôvodnou strechou prístrešku a podľa výsledkov obhliadky a stôp 

na potrubí bolo spôsobené horením drevenej konštrukcie strechy prístrešku. Vyžíhanie materiálu je zrejmé aj na 

celom povrchu skrine odsávacieho zariadenia a na oceľovej otvárateľnej nádobe pre zachytávanie väčších 

predmetov nasatých spolu s pilinami, ktorá sa nachádza pred zaústením odsávacieho potrubia do skrine 

odsávania. Vyžíhanie plechových konštrukcií odsávacieho zariadenia a zbernej nádoby je spôsobené ohňom z 

horiacich častí drevenej strešnej konštrukcie prístrešku, ktoré po prehorení spadli na plošinu s odsávacím 

zariadením. Vo vnútornom priestore odsávacieho zariadenia a zbernej nádoby neboli po demontáži a otvorení 

nájdené stopy po horení. Pružná spojovacia manžeta z nezisteného materiálu, ktorá bola vložená v potrubnej 

trase pred záchytnou nádobou, úplne zhorela.  

Na plošine vľavo vedľa odsávacieho zariadenia sa nachádzal elektrický motor jeho pohonu so zachovanou 

remenicou. Klinový remeň, resp. remene pohonu sa nezachovali. Pri zisťovaní vonkajšieho poškodenia motora 

bolo zistené, že najviac je vyžíhaná spodná časť predného ložiskového štítu motora. Vyžíhanie je spôsobené 

ohňom zo spadnutých horiacich zvyškov drevenej strešnej konštrukcie prístrešku a usadených pilín, ktorých 

zvyšky sa zachovali na plošine medzi skriňou odsávacieho zariadenia a predným ložiskovým štítom motora. 

Pôsobenie ohňa je viditeľné tiež na chladiacich rebrách, zadnom štíte motora, pod liatinovou káblovou 

prívodkou a na prívodke v okolí vstupných otvorov pre prívodné káble. Vo vstupných otvoroch káblovej 

prívodky sú okrem obnažených zvyškov medených vodičov viditeľné zhorené zvyšky izolácie prívodných 

káblov.  

Požiarom najviac poškodená je prívodná svorkovnica motora vo vnútri liatinovej skrinky umiestnenej na hornej 

časti kostry motora. Na veku svorkovnicovej skrinky chýbali dve zo štyroch skrutiek. Vnútro skrinky a káblové 

oká na svorníkoch (svorkách) sú pokryté splodinami horenia a spečenými zvyškami izolácie vodičov prívodných 

káblov. V svorkovnicovej skrinke na strane oproti káblovej prívodke sú zvyšky dvoch vodičov nezisteného 

určenia a typu s poškodenou izoláciou a s jadrami zo spletaných medených vodičov. Ľavý z nich má časť jadra 

ovinutú izolačnou páskou, ktorej obhorené zvyšky sa na ňom zachovali. Známky mechanického a veľkého 

tepelného poškodenia sú zrejmé aj na držiaku svorníkov z nezisteného materiálu. Stav vnútra svorkovnicovej 

skrinky a rozsah poškodenia súčastí svorkovnice nezodpovedá vonkajšiemu pôsobeniu ohňa a nasvedčuje na 

horenie vnútri svorkovnicovej skrinky.  

Na základe výsledkov obhliadky a vyhodnotenia fotodokumentácie zhotovenej pri doobhliadnutí odsávacieho 

zariadenia z dňa 18.4.2007, miesto (ohnisko) vzniku požiaru sa nachádzalo vo vnútri liatinovej svorkovnicovej 

skrinky pohonného motora odsávacieho zariadenia.  

 

4. Príčina vzniku požiaru  

Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vychádzalo z výsledkov obhliadok požiariska a zisteného miesta vzniku 

požiaru. Na základe uvedeného bola ako príčina vzniku predmetného požiaru preverovaná technická porucha na 

odsávacom zariadení, resp. na elektrickom motore jeho pohonu.  

Ako technická porucha bolo preverované mechanické, resp. elektrické preťaženie pohonu odsávacieho 

zariadenia s následným prehriatím jeho motora, prípadne častí motora. V uvedenej súvislosti bola urobená 

obhliadka stavu mechanických častí odsávacieho zariadenia. Na plechovom podstavci prednej vonkajšej strany 

odsávacieho zariadenia, oproti vstupnému nasávaciemu potrubiu, sú uložené dva ložiskové domčeky s 

dvojradovými guličkovými ložiskami. V ložiskách je uložený hriadeľ odsávacieho ventilátora s remenicou. 

Hriadeľ odsávacieho zariadenia sa po počiatočnom ručnom pootočení zadrel. Ložiskové domčeky nemali 

viditeľné stopy vonkajšieho poškodenia. Ložiská neboli poškodené a ich zadretie, resp. zvýšený odpor valivého 

trenia bol spôsobený chýbajúcim mazivom, ktoré vytieklo v priebehu požiaru.  

Vo vnútornom priestore skrine odsávania neboli zistené deformácie, ani stopy po zadieraní pohyblivých častí, 

resp. prítomnosti cudzích predmetov. Viditeľná medzera medzi hriadeľom odsávacieho ventilátora a stenou 

skrine odsávania nie je utesnená a má nepravidelné okraje. Na základe výsledkov obhliadky bolo vylúčené 
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zadretie, resp. zvýšené trenie pohyblivých častí odsávacieho zariadenia a z toho vyplývajúce mechanické 

preťaženie jeho pohonu. Technická porucha odsávacieho zariadenia ako príčina vzniku požiaru je vylúčená.  

Pohon odsávacieho zariadenia je realizovaný trojfázovým asynchrónnym pätkovým motorom F200LK04 s 

výkonom 30 kW, otáčkami 1465 min", krytím IP 44 a spúšťaním Y I D. Motor bol vyrobený v roku 1971. 

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, predovšetkým pohonu odsávacieho 

zariadenia sa podľa zápisnice o výsluchu svedka revízneho technika p. Tomka nezachovala.  

Pri obhliadke pohonu odsávacieho zariadenia bolo zistené, že rotor pohonného motora s remenicou je voľne 

otočný, bez zadierania. Na svorníkoch prívodnej svorkovnice sú uchytené káblové oká s obnaženými jadrami 

medených vodičov prívodných káblov. Prierez plných vodičov z prívodných káblov je 10 mm2, čo zodpovedá 

použitým prívodným káblom typu CYKY 4 x 1 O a menovitému prúdu motora 60 A podľa jeho štítkových 

údajov. Obnažené jadrá plných medených vodičov rôznych fáz sa navzájom dotýkajú. Okrem tepelného 

vyžíhania nie sú na nich viditeľné stopy po pôsobení elektrického skratu.  

Z uvedeného vyplýva, že úplné zhorenie ich izolácie a vzájomný kontakt rôznych fáz nastal až pri vypnutom 

stave pohonu odsávania. V prípade kontaktu uvedených vodičov, resp. vodičov vývodov statorového vinutia 

motora pred vypnutím odsávania by elektrický skrat spôsobil zareagovanie ochranných prvkov obvodu a 

vypnutie pohonu odsávania. Podľa výpovede vedúceho výroby p. Ludrovského bolo odsávacie zariadenie 

vypnuté približne o 14,00 h a poruchu na zariadení neuvádza. Na základe uvedeného zistenia je elektrický skrat 

v svorkovnici motora ako príčina vzniku predmetného požiaru vylúčený.  

Demontáž a rozobranie motora nebolo vykonané a stav vinutí motora nebol preverovaný. Na základe uvedeného, 

vzhľadom na rok výroby motora a umiestnenie vo vonkajšom prostredí pod prístreškom, nie je možné vylúčiť 

poškodenie izolácie vinutí vplyvom starnutia, dlhodobého tepelného namáhania a tepelných zmien. Preto nie je 

možné vylúčiť poruchu na vinutí motora, napr. medzizávitový skrat s následným elektrickým preťažovaním 

motora.  

Káblové oká s prívodnými vodičmi sú spečené so svorníkmi, resp. pokryté povlakom zo spečených zvyškov 

izolácie vodičov. Mechanicky poškodená a zuhoľnatená je časť svorkovnice - držiak prívodných svorníkov 

motora. Držiak je mechanicky poškodený a uvoľnený v miestach obidvoch upevňovacích skrutiek. Jeden z 

prívodných svorníkov motora na pravej strane svorkovnice je uvoľnený z poškodeného držiaka .Na základe 

preskúmania stavu svorkovnice a rozsahu poškodenia po pôsobení ohňa nebola zistená príčina poškodenia 

držiaka svorníkov, ani čas vzniku poškodenia vo vzťahu k predmetnému požiaru. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti nie je možné s istotou vylúčiť možnosť prípadného zvýšeného elektrického prechodového odporu na 

prívodných svorníkoch motora počas prevádzky odsávacieho zariadenia.  

Na základe vyššie uvedených skutočností bola príčinou vzniku predmetného požiaru bližšie nešpecifikovaná 

technická porucha v elektrickej časti motora pohonu odsávacieho zariadenia v dôsledku medzizávitového skratu 

vo vinutí, alebo zvýšeného elektrického prechodového odporu s následným prehrievaním súčastí svorkovnice 

motora resp. vývodov vinutí a prívodných vodičov počas prevádzky a vznietením izolácie vodičov vnútri 

svorkovnice.  

 

5. Faktory ovplyvňujúce šírenie požiaru  

Požiar sa šíril prevažne strechou objektu. Na jeho šírenie mali vplyv drevené nosné strešné konštrukcie, strešná 

krytina z polybitumenovej lepenky a sadrokartónové podhľady v halách. Po prehorení a spadnutí horiacich častí 

do vnútorných priestorov sa oheň čiastočne šíril aj hotovými drevenými konštrukciami dverí a okenných rámov 

uložených v halách, resp. zavesených na dopravníkoch. Šírenie požiaru ovplyvnilo aj jeho neskoré spozorovanie, 

nedostatočná kapacita hydrantovej siete pri objekte a premenlivý severozápadný vietor, ktorý fúkal počas 

požiaru.  

 

6. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi a porušenia predpisov o ochrane 

pred požiarmi  

Úlohy požiarnej ochrany vo firme zabezpečuje technik požiarnej ochrany od 1.1.2007 na základe zmluvy ako 

živnostník dodávateľským spôsobom. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove nemá objekt zaradený do výkonu 

ŠPD, pretože prevádzka nebola skolaudovaná. Podľa informácií získaných prostredníctvom KR HaZZ v Prešove 

kolaudačné konanie bolo na základe listu  z dňa 7.3.2005 Stavebným úradom MÚ v Prešove prerušená.  

 

Z OR HaZZ v Prešove boli na PTEÚ MV SR doručené nasledujúce kópie dokumentácie o ochrane pred 

požiarmi vedenej vo firme:  

 zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru,  

 zriadenie protipožiarnej hliadky právnickej osoby a pracoviska, tematický plán  

 odbornej prípravy a vykonanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky,  

 požiarne poplachové smernice,  

 záznamy zo školení o ochrane pred požiarmi a z overovania vedomostí,  
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 pokyn riaditeľa spoločnosti na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,  

 požiarny štatút právnickej osoby, požiarny poriadok pracoviska,  

 prevádzkové pokyny a prevádzkové pokyny požiarnych uzáverov,  

 požiarny evakuačný plán,  

 prehľad o zistených nedostatkoch a ich odstránení na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP.  

Okrem uvedenej dokumentácie boli doručené kópie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške EPS z mája 

2005, kópie potvrdení o vykonaní kontrol prenosných hasiacich prístrojov a údajov o parametroch hydrantov v 

objekte z 27.9.2006. Ďalej kópie výkresovej dokumentácie s katastrálnym začlenením areálu a stavebným 

riešením objektu.  

Podľa posledného záznamu z dňa 14.2.2007 v prehľade o zistených nedostatkoch a ich odstránení je uvedené, že 

EPS nebola v čase kontroly v prevádzke. Chýba záznam o odstránení nedostatku.  

Užívateľ poškodeného objektu nepredložil dokumentáciu silových elektrických rozvodov a dokumentáciu ďalšej 

elektrickej inštalácie objektu, ani aktuálnu správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického 

zariadenia. Podľa zápisnice o výsluchu svedka  z dňa 24.4.2007 spomenutý odborne spôsobilý pracovník 

vykonal poslednú odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia približne pred 1 O mesiacmi. Správa s 

výsledkom prehliadky sa nezachovala. Z uvedených dôvodov nebolo možné posúdiť aktuálny technický stav 

elektrickej inštalácie, predovšetkým pohonu odsávacieho zariadenia a posúdiť dodržiavanie predpisov o ochrane 

pred požiarmi a vykonávanie kontrol protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení v 

zmysle vyhlášky MV SR č. 79/2004 Z. z.  
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POŽIAR HORSKEJ CHATY 

(ŠTÚDIA) 
 

Štefan GALLA1 

 

FIRE ACCIDENT AT THE MOUNTAIN HUT  

(STUDY) 
 

 

Abstrakt: Pri požiari bol prevažne zničený dvojpodlažný objekt horskej chaty s ubytovacími, reštauračnými, 

skladovými, sociálnymi, kancelárskymi priestormi a kuchyňou. Ďalej bola zničená drevená sedlová strecha s 

plechovou krytinou, ktorá sa čiastočne prepadla do vnútorných priestorov, vnútorné zariadenie objektu a 

elektrické rozvody vrátane elektroniky vonkajšieho kamerového zabezpečovacieho systému. 

Kľúčové slová: požiar, dokumentácia, ohnisko požiaru, horská chata 

 

Abstract: During the fire was largely destroyed a two-storey building chalet with accommodation, restaurant, 

storage, social, office space and a kitchen. Next, it was destroyed wooden roof with metal roofing, which is 

partially plunged into areas and the inner-ROV, internal equipment of buildings and electrical distribution 

systems, including electronics outer-ho camera security system. 

Keywords: fire, documentation, source of the fire, mountain huts 

 

 

1. Základné údaje o požiari 

Dňa 10.10.2007 o 11,39 h bol ohlásený telefonicky z HZS  na Operačné stredisko OR HaZZ v Liptovskom 

Mikuláši požiar objektu horskej chaty. 

Pri požiari bol prevažne zničený dvojpodlažný objekt horskej chaty s ubytovacími, reštauračnými, 

skladovými, sociálnymi, kancelárskymi priestormi a kuchyňou. Ďalej bola zničená drevená sedlová strecha s 

plechovou krytinou, ktorá sa čiastočne prepadla do vnútorných priestorov, vnútorné zariadenie objektu a 

elektrické rozvody vrátane elektroniky vonkajšieho kamerového zabezpečovacieho systému. Porušená bola 

oceľová obvodová a medzistropná zváraná konštrukcia, obvodový múr na východnej strane a poškodené boli 

obývacie priestory majiteľa na južnej strane chaty. Časť zariadenia obývacích priestorov a osobných vecí 

majiteľa a jeho rodiny bola vynesená prítomnými osobami v počiatočnej fáze požiaru. 

Okrem objektu chaty  neboli požiarom zasiahnuté žiadne iné objekty v susedstve, ani blízky les. Pri požiari 

nebol nikto zranený ani usmrtený. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 10 miliónov Sk. 

Po spozorovaní a ohlásení požiaru sa na požiarisko o 12,02 h ako prvá dostavila jednotka z HS OR HaZZ 

v Lipt. Mikuláši v počte 1 + 4 príslušníci s technikou 2 x CAS 32 T-815. Jedna CAS 32 zaujala postavenie na 

južnej strane horiaceho objektu chaty, druhá ostala na parkovisku pod chatou a bola určená na zásobovanie 

hasebnou vodou. Na požiarisko sa dostavili pracovníci SSE a. s. Žilina, ktorí zabezpečili odpojenie objektu od 

elektrického napätia. Po príjazde zásahovej jednotky bol vykonaný prieskum v reštauračných a kuchynských 

priestoroch na prízemí, ako aj v ubytovacích priestoroch na podlaží. Pri prieskume boli použité ADP, pretože 

priestory boli silne zadymené. V priebehu zásahu boli z vnútorných priestorov chaty vynesené mimo objekt 

propán-butánové tlakové nádoby. 

Ako druhá sa na požiarisko o 12,26 h dostavila jednotka z HS OR HaZZ v Lipt. Hrádku v počte 1 + 1 

príslušník s technikou CAS 32 T-815, ktorá zasahovala zo severnej strany cez dvere a chodbu do prízemia. 

V čase príjazdu jednotiek bola chata uzamknutá, okenice zatvorené a bolo pozorovateľné silné dymenie cez 

neutesnené špáry, bez známok ohňa. Plamene sa objavili v priebehu hasebného zásahu po preniknutí do 

vnútorných priestorov a rýchlo sa šírili podkrovnými priestormi chaty. Dodávka vody bola v prvej fáze zásahu 

zabezpečovaná z prítomných cisterien, neskôr bola zriadená kyvadlová doprava z hydrantu pri hoteli . Vzhľadom 

na rozsah požiaru boli povolané ďalšie sily a prostriedky z OR HaZZ v Ružomberku v počte 1 + 3 príslušníci 

s technikou CAS 32 T-148, zo ZB HaZZ v Žiline v počte 1 + 3 príslušníci s technikou CAS 32 T-815 a hasičská 

jednotka Ozbrojených síl SR v počte 1 + 1 príslušník s technikou CAS 32 T-148. Na hasenie v nočných 

hodinách bolo zabezpečené osvetlenie požiariska. Požiar bol lokalizovaný dňa 10.10.2007 o 18,10 h a 

zlikvidovaný dňa 11.10.2007 o 15,10 h. 

 

2. Popis situácie pred vznikom a v čase spozorovania požiaru 

Chata slúžila ako reštauračné a ubytovacie zariadenie s podkrovným ubytovaním. Pôvodný objekt bol 

                                                           
1 Ing. Štefan Galla, PhD., Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR 
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vybudovaný ako staveništné zariadenie pri výstavbe lanovej dráhy. 

V najbližšom okolí chaty na svahu z východnej strany sa nachádza les, na západnej strane sú budovy 

správy výťahov a lyžiarskeho servisu. V smere na juhozápad sa nachádza stará údolná stanica štvorsedačky, 

v súčasnosti využívaná ako sklady. Na severozápadnej strane je hotel vo výstavbe a nová údolná stanica 

štvorsedačky. K chate vedú dve príjazdové komunikácie - jedna z južnej a druhá zo severnej strany. Pozemok 

s chatou nie je ohradený. Pôdorysný situačný náčrtok  objektu je v prílohe tejto správy. 

Samostatne stojaci, pôvodne jednopodlažný objekt, je pozdĺžne orientovaný severojužným smerom. 

Pôdorysný rozmer objektu bol približne 30 x 15 m s výškou v najvyššom bode strechy 8,55 m. Chata bola 

postavená na zhutnenom násype, resp. pôvodnom teréne, na ktorom sa nachádza podkladový betón. Na ňom je 

izolácia proti zemnej vlhkosti a betónová mazanina. 

Na južnej strane chaty sú obytné priestory majiteľa a jeho rodiny. V chate na prízemí sa nachádzala 

reštauračná časť, v ktorej bol krb s barovým pultom po obidvoch stranách. Do reštauračnej časti sa vchádzalo 

spod prístreška na západnej strane. Vchod do priestorov kuchyne bol vľavo od vstupnej časti reštaurácie, za 

ľavou časťou barového pultu pri pohľade z južnej strany reštaurácie. Vedľa dverí do kuchyne pri stene za barom 

sa nachádzali dve výlevky. Za krbom približne v strede bola chodba, ktorá vyúsťovala na severnej strane, pri 

schodišti do podkrovnej časti. V podkroví sa nachádzal apartmán a ďalšie ubytovacie miestnosti, sklad, sociálne 

a kancelárske priestory. Na južnej strane bol v podkrovnej časti nad reštauráciou balkón. Okná chaty boli 

vybavené okenicami. Prízemie bolo vykurované ústredným kúrením napojeným na elektrický kotol s výkonom 

18 kW, podkrovie elektrickými konvektormi. Objekt bol vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi nezisteného 

typu a počtu. 

V rámci celkovej rekonštrukcie chaty, ktorá bola realizovaná v období máj 1995 až november 1997, bolo 

okrem iného urobené zateplenie zhotovením druhej vonkajšej drevenej obvodovej steny na západnej strane bez 

výplne medzistenovej dutiny. V rámci rekonštrukcie strechy bola nadstavená ubytovacia podkrovná časť. 

K tomu účelu bola zhotovená zváraná oceľová nosná konštrukcia so zvislými stojinami a medzistropnými 

horizontálnymi nosníkmi. Okrem toho bola vykonaná rekonštrukcia elektrických rozvodov. Tie boli vyhotovené 

z medených káblov a vedené v pancierových rúrkach umiestnených v murive stien, resp. vedených v medzere 

dvojitej obvodovej steny a v medzistrope. Nosné deliace priečky miestností na severnej strane boli murované. 

Objekt bol rozdelený na šesť požiarnych úsekov. 

Sedlová strecha s drevenou nosnou konštrukciou krovu bola pokrytá pozinkovaným plechom pribitým na 

drevenom latovaní. Zateplenie podkrovných priestorov pozostávalo zo stien a stropu so vzduchovou medzerou 

vyplnenou izolačnou hmotou UNI 10 s hliníkovou, resp. PVC fóliou, na ktorej bol sadrokartón. Na 

medzistropnej konštrukcii (stropných nosníkoch) bola uložená drevená vrstvená palubovka, sadrokartón, 

impregnovaný papier, izolačná hmota s PVC fóliou na montážnom latovaní a protipožiarna vrstva. V sociálnom 

zariadení na podlaží bola keramická dlažba na hydroizolačnej vrstve. Vo vstupnej časti chaty bola zdrsnená 

keramická dlažba na betónovom lôžku. Podľa výpovede majiteľa, uvedenej v zápisnici o výsluchu svedka - 

poškodeného z dňa 24.10.2007, bola pred tohtoročnou zimnou sezónou v priestore pred krbom položená dlažba 

na ploche s rozmermi 2 x 3 m. Teplovzdušné rozvody od krbu boli vedené izolovanými vlnovcovými kovovými 

rúrami v podstropnej časti. Objekt bol vybavený vzduchotechnickým zariadením, bleskozvodom, vonkajším 

bezpečnostným kamerovým systémom a osvetlením. Do chaty bol zavedený plyn a voda. 

Podzemný káblový elektrický prívod je zaústený do istiacej a rozvodnej skrine, ktorá je zapustená vo 

vonkajšej severnej stene chaty vpravo pri pohľade zo severnej strany. Vo vnútri objektu sa pôvodne nachádzali 

podružné rozvádzače, resp. domové rozvodnice, ktoré sa po požiari väčšinou nezachovali. 

Podľa svedeckej výpovede pracovníka, uvedenej v zápisnici o výsluchu svedka z dňa 10.10.2007, na 

požiadanie majiteľa sa od 7.10.2007 v nočných hodinách zdržiaval v chate s strážil ju v neprítomnosti majiteľa. 

Prespával v apartmáne na poschodí. Podľa výpovede deň pred požiarom, dňa 9.10.2007, prišiel na chatu aj so 

svojím maloletým synom približne o 18,00 h a zakúril v krbe. Večer chatu uzamkol, nechal svietiť vonkajšie 

osvetlenie a približne o 21,00 h išli obaja spať. Na druhý deň vstali približne o 07,00 h, v krbe doháralo a už 

neprikladal. Na poschodí ani v reštauračnej časti nezaregistroval žiadne známky zadymenia. Podľa výpovede 

povypínal všetky spotrebiče, pozatváral okná a okenice, uzamkol chatu a približne o 08,30 h aj so synom odišli. 

Približne o 11,15 h mu volal dispečer z HZS, že sa dymí z apartmánu, kde prespával. Dispečer zavolal hasičov 

a svedok sa dostavil s kľúčmi od chaty v bližšie neuvedenom čase na požiarisko, kde už boli prítomní pracovníci 

od vlekov. Do vnútra chaty nebolo vidieť, pretože boli pozatvárané okenice. Chata bola uzamknutá a mierne sa 

z nej dymilo. Do príjazdu hasičov ostala chata uzamknutá a vstupné dvere boli otvorené až v ich prítomnosti. 

Podľa výpovede svedka ešte pred príchodom hasičov prítomné osoby vyniesli tlakové plynové nádoby zo skladu 

pri chate a  zabezpečili odpojenie elektrického prívodu a odstavenie prívodu plynu. 

 

3. Miesto (ohnisko) vzniku požiaru 

Obhliadka požiariska expertíznou skupinou, zloženou z príslušníkov PTEÚ MV SR, KR HaZZ v Žiline a 

OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši, bola vykonaná dňa 11.10.2007. Vykonanou obhliadkou bolo zistené 

najväčšie vyhorenie materiálov a deštrukčné zmeny oceľových konštrukcií v strednej časti reštauračnej 
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miestnosti, v okolí krbu a priestorov nad reštauráciou. Tam došlo k úplnému vyhoreniu a prepadnutiu 

medzistropu a strešnej konštrukcie do bývalej reštaurácie 4). Pri zisťovaní miesta, resp. ohniska vzniku požiaru 

bola pozornosť sústredená do uvedených priestorov. 

Po požiari sa nezachoval drevený barový pult po obidvoch stranách krbu, stoly a drevené prepážky 

približne s výškou stolov, ktorými bola reštauračná časť rozdelená na sektory. Zničené boli elektrické spotrebiče 

v reštauračnej časti - vinotéka, automaty na nápoje, rádioprijímač, kompresor chladiaceho zariadenia 

a chladnička pri barovom pulte. Nezachovala sa ani záznamová časť kamerového systému, ktorá bola 

umiestnená v prízemnej vstupnej miestnosti na západnej strane chaty. 

Stopy vyhorenia a poškodenia zariadení slabli smerom od krbu k obvodovým stenám chaty. Najmenšie 

stopy po ohni boli zistené v obytných priestoroch majiteľa na prízemí z južnej strany a na drevených 

obvodových stenách severnej a západnej strany. V reštauračnej časti ostal zachovaný murovaný krb a jeho 

komín, ktorý pôvodne prechádzal medzistropom a vyúsťoval nad sedlovou strechou. V murovanej konštrukcii 

krbu a jeho komína boli praskliny spôsobené vysokou teplotou pri požiari. 

V podkrovných priestoroch na severnej strane chaty boli zasiahnuté kancelárske, sociálne a skladové 

priestory s uskladnenými materiálmi. V kancelárskych priestoroch zhoreli, resp. boli požiarom a vodou silne 

poškodené písomnosti a rôzna dokumentácia. Oceľové zvárané nosné konštrukcie v najviac ohňom zasiahnutých 

miestach boli deformované vplyvom teploty, ale sa nezrútili. 

Miesto vzniku požiaru bolo zisťované na základe deštrukčných príznakov na oceľových 

konštrukciách, stupňa vyhorenia horľavých materiálov, výpovede svedka, pracovníka, ktorý sa ako posledný 

pred vznikom požiaru nachádzal v chate, z jeho činnosti zadokumentovanej v zápisnici o výsluchu svedka z dňa 

10.10.2007 a z popisu skutočností, ktoré uviedli v písomnom zázname zasahujúci príslušníci z HS v L. Mikuláši. 

 

Určujúcimi pri zisťovaní miesta vzniku požiaru boli nasledovné skutočnosti: 

- najväčšia deštrukcia oceľových nosných medzistropných a ďalších kovových konštrukcií v priestore 

reštauračnej miestnosti na prízemí, predovšetkým nad krbom v okolí prestupu jeho komína medzistropom , 

- úplné vyhorenie všetkých horľavých materiálov nad krbom a v jeho najbližšom okolí, vrátane barového pultu 

a medzistropu, 

- zasahujúcimi príslušníkmi spozorované žeravé častice, resp. horenie v ohnisku krbu, ktorý mal zatvorené 

sklené dvierka, 

- zasahujúcim príslušníkom zaregistrovaný „otvorený plameň“ vpravo od krbu, kde sa pôvodne nachádzala 

časť barového pultu a ktorá tam už v čase zásahu chýbala, 

- počas zásahu zistené prehorenie stropnej konštrukcie v mieste pôvodného prechodu komína medzistropom, 

- pre silné zadymenie vnútorných priestorov v počiatočnej fáze zásahu neboli pozorované plamene v iných 

vnútorných priestoroch chaty, okrem uvedeného miesta vpravo od krbu, 

- pri prieskume v podkroví zo strany balkóna nad reštauráciou zaregistrovali zasahujúci príslušníci  na dotyk 

rukou teplo stien a podlahy (medzistropu), po ktorej sa pohybovali. 

Na základe horeuvedených obhliadkou zistených skutočností, výpovede svedka a informácií zasahujúcich 

príslušníkov  boli stanovené a preverované dve verzie možného miesta vzniku požiaru: 

1) v blízkosti prestupu komínového telesa krbu v medzistrope, 

2) v spodnej časti barového pultu, vpravo pri pohľade na bar z reštauračnej časti. 

 

K verzii 1) 

Pri preverovaní prvej verzie miesta vzniku požiaru sa vychádzalo z informácie zasahujúceho príslušníka 

o zaregistrovaní teplého povrchu medzistropu, z rozmiestnenia horľavých predmetov, konštrukcií a materiálov 

v okolí krbu a o prehorení stropu okolo komína, spozorovanom počas prvotného zásahu na prízemí 

v reštauračnej časti. Druhým dôvodom preverovania bolo uloženie elektrických rozvodov v medzistrope 

v blízkosti komína, ktorých zvyšky boli nájdené pri obhliadke. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase obhliadky požiariska medzistrop nad reštauračnou časťou neexistoval 

z dôvodu úplného vyhorenia konštrukčných materiálov, pri obhliadke požiariska, ani počas prítomnosti ZPP z 

OR HaZZ v L. Mikuláši pri rozoberaní konštrukcií krbu a odstraňovaní zvyškov elektrickej inštalácie neboli 

zistené skutočnosti, ktoré by uvedené možné miesto vzniku požiaru potvrdili, resp. vylúčili. 

 

K verzii 2) 

Pri preverovaní druhej verzie miesta vzniku požiaru sa vychádzalo z rozmiestnenia horľavých 

predmetov, konštrukcií a materiálov v okolí krbu a z informácie zasahujúceho príslušníka  o zaregistrovaní 

„otvoreného plameňa“ vpravo od krbu pri pohľade z reštauračnej časti. Horenie bolo pozorované v spodnej časti 

baru, pričom horná časť baru sa tam už nenachádzala z dôvodu úplného vyhorenia materiálov. Podľa výpovede 

majiteľa a majiteľom zhotoveného situačného náčrtku, v uvedenom mieste baru sa nachádzali „pozapínané 

viaceré elektrospotrebiče“, konkrétne „chladenie na pivo, miešač vody v chladení, postmix kokakola, kávovar 

nescafé“, ktoré boli „nonstop zapnuté do elektrickej siete predlžovacou šnúrou“ z jednej z troch zásuviek 
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umiestnených na stene za barovým pultom. Na východnej stene približne na úrovni krbu bola umiestnená 

zásuvka, z ktorej boli napájané vinotéka a rádio. Chladnička na colu, umiestnená vedľa barového pultu na strane 

od vchodu do reštauračnej časti, bola napájaná zo zásuvky pri výlevkách. 

V blízkosti komína, resp. na ňom sa podľa informácie majiteľa chaty nenachádzali žiadne horľavé 

predmety a materiály. Odpadkový kôš bol umiestnený pri výlevkách. Vzhľadom na úplné vyhorenie materiálov 

v mieste baru a za barom sa po požiari nezachovali zvyšky elektrickej inštalácie v uvedených miestach. 

Na základe horeuvedených skutočností, s prihliadnutím na stav pozorovaný v blízkosti krbu zasahujúcim 

príslušníkom p. Malým, bolo miesto vzniku požiaru v ľavej dolnej časti baru zo strany obsluhy, v mieste kde sa 

nachádzalo chladiace zariadenie. 

 

4. Príčina vzniku požiaru 

Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vychádzalo z výsledkov obhliadky požiariska, z miesta vzniku 

požiaru, z informácií o vykonávaných činnostiach pred vznikom požiaru a prevádzkovaní elektrických 

spotrebičov a zariadení v priestore reštauračnej časti. 

Na základe zistených skutočností boli preverované nasledovné verzie príčiny vzniku požiaru: 

a) - prevádzka krbu, 

b) - technická porucha v elektrickej inštalácii. 

 

K verzii a) 

Pri preverovaní prvej verzie sa vychádzalo z výpovede svedka, ktorý pri odchode z chaty približne o 08,30 

h nespozoroval v podkrovnej, ani reštauračnej časti žiadne príznaky požiaru. Do krbu pred odchodom 

neprikladal a nechal ho dohorieť. Krb mal v prednej časti presklené otvárateľné dvierka, ktoré boli uzatvorené aj 

v čase hasebného zásahu v reštauračnej časti. V krbe sa nachádzali v čase zásahu tlejúce, resp. horiace zvyšky. 

Uvedené skutočnosti boli potvrdené zasahujúcim príslušníkom. Pred krbom bola dlažba s plochou 2 x 3 m. 

Podľa výpovede majiteľa bol krb udržiavaný v bezchybnom stave a v minulosti neboli pri jeho prevádzkovaní 

žiadne problémy. V priebehu obhliadky neboli zistené skutočnosti, ktoré by nasvedčovali na vznik požiaru 

spôsobený prevádzkou krbu. Vzhľadom na uvedené zistenia je príčina vzniku požiaru spôsobená vypadnutou, 

alebo vyprsknutou horiacou, resp. tlejúcou časticou z ohniska krbu, prípadne úletom iskry vylúčená. 

K verzii b) 

Pri preverovaní druhej verzie príčiny vzniku požiaru sa vychádzalo z miesta vzniku požiaru. V čase 

neprítomnosti svedka v chate ostali zapojené elektrické spotrebiče v zásuvkách na stene za barom a na 

východnej stene. Vzhľadom na nepretržité pripojenie spotrebičov na zásuvky, predovšetkým na pravej strane pri 

čelnom pohľade na bar, mohla nastať bližšie nešpecifikovaná porucha v elektrickej inštalácii v danom mieste 

s možnosťou iniciovania horenia izolácie vodičov a horľavých materiálov v okolí. Časové rozpätie troch hodín 

od odchodu svedka po spozorovanie dymenia z chaty a ohlásenie požiaru je dostatočne dlhé na to, aby sa 

v takom prípade rozšírilo horenie na barový pult a prípadné ďalšie horľavé materiály a konštrukcie v okolí. 

Z dostupných fotografických materiálov z bližšie nezisteného obdobia pred vznikom požiaru bolo zistené, 

že interiér reštauračnej časti bol bohato zdobený drevenými predmetmi, textíliami a ozdobami zo sušených 

rastlín. Uvedené predmety boli rozmiestnené na obvodových stenách, priečkach a zvislých konštrukciách. 

Aktuálny stav predmetnej výzdoby v čase vzniku a bezprostredne pred vznikom požiaru nebol zistený. Z 

uvedeného dôvodu nie je možné zistiť mechanizmus prenesenia a rozšírenia požiaru z priestoru v spodnej časti 

barového pultu na medzistrop. 

Na základe výsledkov obhliadky stavu zvyškov elektrickej inštalácie v mieste vzniku požiaru nie je možné 

s určitosťou potvrdiť konkrétnu technickú poruchu na elektrickej inštalácii v priestore barového pultu ako 

príčinu (iniciátor) vzniku požiaru. Ako najpravdepodobnejšia príčina vzniku požiaru bola stanovená bližšie 

nešpecifikovaná porucha na elektrických rozvodoch, resp. spotrebičoch elektrickej energie, ktoré sa nachádzali 

pri čelnom pohľade v pravej dolnej časti barového pultu.  

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné objektívne dokázať konkrétnu poruchu elektrických zariadení, 

prípadne elektrických rozvodov v mieste vzniku požiaru, je príčina vzniku predmetného požiaru nezistená. 

 

5. Faktory ovplyvňujúce šírenie požiaru 

Na šírenie požiaru malo v prvom rade vplyv jeho neskoré spozorovanie, resp. ohlásenie požiaru. To bolo 

spôsobené skutočnosťou, že na chate boli pozatvárané okenice a požiar sa prejavil až dymením cez netesnosti 

a špáry v konštrukciách. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim šírenie požiaru bolo konštrukčné riešenie objektu, 

predovšetkým strechy a medzistropu, v ktorých prevládalo drevo a viacvrstvové konštrukcie z dreva 

a izolačných materiálov. Šírenie požiaru bolo podporované aj dreveným zariadením a predmetmi z horľavých 

materiálov v reštauračnej časti. Požiar sa postupne rozšíril na prevažnú časť objektu predovšetkým horľavou 

konštrukciou strechy a medzistropu. 
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6. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi a porušenia predpisov o ochrane 

pred požiarmi 

Objekt nebol zaradený do výkonu ŠPD a od skolaudovania v ňom neboli vykonané žiadne kontroly 

zabezpečenia ochrany pred požiarmi. 

Vzhľadom na nezistenú príčinu vzniku požiaru nie je možné stanoviť konkrétne porušenie predpisov 

o ochrane pred požiarmi. 
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚKROMNEJ 

 I VEREJNEJ PRAXI NA SLOVENSKU 
 

Jana GÉCIOVÁ1 - Katarína KROKOSOVÁ2 

 

PERSONAL DATA PROTECTION IN PRIVATE AND PUBLIC PRACTICE 

IN SLOVAKIA 
 

 

Abstrakt: Predkladaný príspevok pojednáva o problematike ochrany osobných údajov v praxi prevádzkovateľov 

rôzneho druhu na Slovensku. Autorky sa v článku venujú formálno-právnej úprave ochrany osobných údajov a 

zaoberajú sa právami a povinnosťami,  s ktorými sa verejné i súkromné organizácie stretávajú pri aplikácii 

pravidiel ochrany osobných údajov do svojej praxe. Príspevok vyzdvihuje pozitívne implikácie súvisiace s 

aplikáciou pravidiel ochrany osobných údajov do každodenného fungovania čoraz väčšieho množstva 

organizácií, ako napríklad zvyšovanie povedomia obyvateľstva o tejto problematike. Zároveň je však článok i 

konštruktívnou kritikou súčasného stavu na Slovensku, nakoľko ochrana osobných údajov má podľa autoriek v 

ponímaní Zákona o ochrane osobných údajov niekoľko nedostatkov, pričom za najväčší z nich autorky považujú 

prílišnú byrokratickú záťaž. Autorky preto na základe skúseností z praxe formulujú i navrhované riešenia, ktoré 

by prevádzkovateľom mohli uľahčiť realizovanie jednotlivých bezpečnostných opatrení ochrany osobných 

údajov a tým i zabezpečiť zefektívnenie ochrany osobných údajov v praxi jednotlivých organizácií na 

Slovensku. 

Kľúčové slová: ochrana osobných údajov, legislatíva, práva, povinnosti, prevádzkovateľ, právo,  

 

Abstract: The present paper deals with the issue of personal data protection in practice of various operators in 

Slovakia. The authors of the article focus on the formal and legal system of protection of personal data and deal 

with the rights and obligations of the public and private organizations applying personal data protection rules 

into their practice. The article highlights positive implications connected with the application of personal data 

protection rules into daily operation of the increasing number of organizations, such as raising awareness of the 

population on this issue, etc. At the same time article contains constructive criticism of the current state in 

Slovakia, as personal data protection, according to the authors, has a number of shortcomings in the sense of the 

Law on the protection of personal data, and for most of them the author considers excessive bureaucratic burden. 

Based on their experience from practice, authors therefore formulate proposed solutions that would enable 

operators to facilitate the realization of required safety measures of protection of personal data and thus ensure 

more effective data protection in practice between organizations in Slovakia. 

Key words: data protection, protection of personal data, operators, persons concerned, authorized persons, 

responsible persons, rights, obligations legislation, law. 

 

 

1. ÚVOD 

 Ochrana osobných údajov je na Slovensku považovaná za jednu z najproblematickejších 

a najkomplikovanejších právnych oblastí. Smerodajným pre Slovenskú republiku je v tejto oblasti najmä vývoj 

na úrovni Európskej únie. „Ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromného života predstavujú dôležité 

základné práva. Európsky parlament trvá na tom, že je nevyhnutné zachovávať vyvážený prístup medzi 

posilňovaním bezpečnosti a ochranou ľudských práv vrátane ochrany údajov    a súkromia. Lisabonská zmluva 

poskytuje pevný základ na rozvoj jasného a efektívneho systému ochrany údajov a zároveň udeľuje nové 

právomoci Parlamentu.“ (Davoli, 2015) Za kľúčový dokument v tejto oblasti možno na úrovni EÚ považovať 

Smernicu 95/46/ES z 24. októbra 1995  o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom 

pohybe týchto údajov. Smernica uvádza všeobecné pravidlá týkajúce sa zákonnosti spracúvania osobných 

údajov, určuje práva dotknutých osôb a stanovuje nezávislé vnútroštátne dozorné orgány. Na Slovensku sa táto 

Smernica najskôr premietla do Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v rámci 

implementačného procesu bol vytvorený Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý  je orgánom štátnej správy 

s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a dodržiavaním povinností 

ustanovených zákonom pri spracúvaním osobných údajov. Priebežne sleduje stav a úroveň bezpečnostných 

opatrení u prevádzkovateľov na celom Slovensku. V blízkej budúcnosti však očakávame v súvislosti 
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s enormným technologickým pokrokom a z neho vyplývajúcou potrebou aktualizácie požadovaných 

bezpečnostných opatrení, novelizáciu právnej úpravy ochrany osobných údajov na úrovni EÚ. Európsky 

parlament v súčasnosti v rámci riadneho legislatívneho postupu skúma návrhy Európskej komisie o reforme 

právnych predpisov v oblasti ochrany údajov, pričom záujmom je najmä ponúknuť lepšie záruky jednotlivcom a 

zlepšili sa podnikateľské príležitosti.  

Na Slovensku patrí právo na ochranu osobných údajov (súkromia) medzi základné ľudské práva 

garantované Ústavou Slovenskej republiky. Aktuálne je na Slovensku platný Zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

Zákona NR SR   č. 84/2014 Z.z. Často krát mali s interpretáciou zákona o ochrane osobných údajov či už v tejto 

novej podobe, alebo v pôvodnej podobe Zákona NR SR o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., problém 

i osoby s právnickým vzdelaním. Napriek tomu sa však v podmienkach Slovenskej republiky (SR) jedná o jeden 

z najbyrokratickejších zákonov, ktorý upravuje obrovské množstvo povinností, ktoré musí každá osoba, ktorá 

spracúva osobné údaje splniť.  Navyše, sa z pohľadu sankcií jedná o jeden z najprísnejších zákonov platných 

v súčasnej legislatíve SR. Pred novelou aktuálne platného zákona prostredníctvom zákona č. 84/2014 Z.z. (apríl 

2014), zákon č. 122/2013 Z.z. nepoznal dokonca ani preventívne, ale v prípade zistenia porušenia alebo 

akýchkoľvek nedostatkov pri zabezpečení ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, bol Úrad na 

ochranu osobných údajov SR povinný prevádzkovateľovi uložiť aspoň minimálnu pokutu. Sankcie sa v prípade 

pôvodne platného zákona prevádzkovateľa pohybujú v rozpätí od 1.000 – 300.000 Eur v závislosti od miery 

porušenia zákona. Postihnuteľná sankciou pritom bola aj fyzická osoba, ktorá ako zamestnanec prevádzkovateľa 

a teda oprávnená osoba pri spracúvaní osobných údajov pochybila, a to  v rozpätí od 150 – 3.000 Eur závislosti 

od miery porušenia zákona. Novelou zákona bol zavedený okrem iného aj mechanizmus preventívneho opatrenia 

a sankcie sa znížili o jednu tretinu. Dôvod prečo je legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov postavená takto 

prísne je na jednej strane ten, že ako člen Európskej únie sme povinní reflektovať právnu úpravu na európskej 

úrovni, a na strane druhej tiež ten, že právne povedomie občanov SR rapídne stúpa. Samotný Úrad na ochranu 

osobných údajov SR vo svojich správach o činnosti každoročne konštatuje, že záujem o túto problematiku zo 

strany občanov SR stúpa a taktiež sa na ich úrade každoročne hromadí čoraz viac sťažností a podnetov. Napriek 

tomu je však v praxi veľmi častá nesprávna interpretácia zákona a jeho významu.  

 

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – VÝKLAD POJMOV 

2.1 Osobné údaje 

 Výrazný problém nastáva už pri samotnom výklade pojmu osobný údaj. Väčšinou si každý pod týmto 

pojmom základné údaje ako meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, atď. Nie je možné tvrdiť, 

že by sa nejednalo o osobné údaje, no z pohľadu zákona ich nie je vôbec možné takto kategoricky vymedziť. 

Zákon vo svojom § 4 hovorí, že: „osobné údaje sú akékoľvek údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej 

osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 

použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej 

fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu“. (Zákon č. 122/2013 Z. 

z., 2013) Je zjavné, že pojem osobné údaje je samotným zákonom definovaný pomerne všeobecne, ba až vágne 

a jeho interpretácia je do značnej miery relatívna. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame príklad z praxe. V malej obci, 

ktorá má do 500 obyvateľov by i výrok: „Staršia vdova, z vyšného konca, čo býva pri kostole a má 3 psov“, bolo 

možné považovať za osobný údaj, nakoľko v danej obci, je na základe tohto výroku jednoznačne 

identifikovateľná jedna konkrétna osoba. Za iných okolností, napríklad vo väčšom meste by však tento výrok 

nemusel byť považovaný za osobný údaj, nakoľko by pre identifikáciu konkrétnej osoby v konkrétnom priestore 

nepostačoval.  Vždy je zásadné najmä to, či na základe daných údajov, je možné danú osobu v danej sociálnej 

skupine jednoznačne identifikovať. Osobné údaje majú i svoju osobitnú kategóriu, ktorá predstavuje tie typy 

osobných údajov, ktoré majú zvlášť citlivú povahu. Podľa zákona sem patrí napríklad všeobecne použiteľný 

identifikátor – rodné číslo, ale i všetky údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, 

náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v 

odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života. (Zákon č. 122/2013 Z. z., 2013) 

 

2.2 Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme 

 Osobné údaje sa vždy spracúvajú v rámci informačného systému. V uvedenom výroku sú problematické 

hneď dva pojmy. Spracúvanie a informačný systém. Za spracúvanie sa považuje akákoľvek práca alebo operácie 

s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 

prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, 

využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo 

zverejňovanie. (Zákon č. 122/2013 Z.z., 2013) Môžeme sem zaradiť tiež poskytovanie, sprístupňovanie, 

zverejňovanie, cezhraničný prenos, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov. Spracúvanie vždy prebieha 

v rámci vopred vymedzeného informačného systému (IS). V praxi nastáva v súvislosti s týmto pojmom problém 

najmä preto, že sa obvykle chápe z pohľadu informatiky a informačno-komunikačných technológií, kde sa chápe 
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ako softvérové vybavenie. Zákon o ochrane osobných údajov však tento pojem takto neinterpretuje. Je to 

v podstate akýkoľvek ucelený súbor osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané automatizovane (na PC 

v programe) alebo mechanicky (manuálne), a to na základe vopred vymedzeného účelu – dôvodu prečo sa 

osobné údaje v danom IS spracúvajú. Informačných systémov môže mať preto každý prevádzkovateľ niekoľko, 

i keď programové vybavenie môže mať len jedno. 

 

2.3 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ 
 V súvislosti s osobami, ktorých sa zákon týka, je dôležité si ozrejmiť tiež pojem prevádzkovateľ. Podľa 

§ 4 ods. 2 písm. b) zákona je prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel 

spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Ak 

účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje platný právny predpis, prevádzkovateľom 

je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa týmto právnym 

predpisom ustanovené podmienky. (Zákon č. 122/2013 Z.z., 2013) Prevádzkovateľom je teda každý kto vo 

vlastnom mene spracúva akýmkoľvek (automatizovaným alebo aj mechanickým) spôsobom akékoľvek osobné 

údaje na vopred vymedzený účel. Nemusí sa vždy jednať iba o spracúvanie v podobe akú bežne poznáme, teda 

napríklad spracúvanie mzdových údajov na počítači. V praxi je napríklad prevádzkovateľom i majiteľ 

kamerového systému, ktorý dokonca ani len nemusí vyhotovovať záznam na nosič informácií. Z pohľadu zákona 

má prevádzkovateľ tiež možnosť poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude na 

základe zmluvne stanovených podmienok spracúvať osobné údaje prevádzkovateľa v jeho mene. Takýmto 

sprostredkovateľom môže byť napr. obchodná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je vedenie účtovníctva a 

mzdovej agendy. V praxi to znamená, že sprostredkovateľ spracúva vopred vymedzené úkony na základe 

podkladov, ktoré mu poskytne prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ je teda oprávnený spracúvať osobné údaje len 

v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve. Prevádzkovateľ by mal pri 

výbere sprostredkovateľa dbať najmä na jeho záruky. (Zákon  č. 122/2013 Z. z., 2013) 

 

2.4 Dotknutá osoba, oprávnená osoba a zodpovedná osoba 

 Okrem prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, zákon rozoznáva tiež pojmy dotknutá osoba, oprávnená 

osoba a zodpovedná osoba. Jedná sa o  tri typy osôb s rôznymi právomocami. Pre jasnejšie a lepšie  pochopenie 

rozdielu medzi týmito osobami uvádzam nasledovnú tabuľku: 

 
 

2.4.1 Dotknutá osoba 

Za dotknutú osobu sa považuje každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje v jednotlivých 

informačných systémoch. Dotknutou osobou je teda každý jeden z nás, pretože všetci poskytujeme svoje osobné 

údaje na spracovanie pre rôzne účely. Prevádzkovateľ nemôže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak mu 

na takéto spracúvanie neudelila svoj výslovný súhlas, alebo ak mu takéto spracúvanie neumožňuje právny 

predpis platný v SR. Každá dotknutá osoba má svoje práva, ktoré upravuje § 28 Zákona o ochrane osobných 

údajov. Prevádzkovateľ je povinný tieto práva dotknutej osoby garantovať. Najčastejším pochybením 

prevádzkovateľov v súčasnej dobe je napríklad neplnenie si informačnej povinnosti voči dotknutým osobám. 

Veľa prevádzkovateľov totiž dotknutým osobám neoznámi prečo ich osobné údaje bude spracúvať, aké údaje 

bude spracúvať, ako dlho, na základe akého právneho základu, komu ich poskytne, či využije na spracúvanie 

sprostredkovateľa a pod.  

Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade v súčinnosti s Úradom na ochranu osobných 

údajov SR uskutočnil v prvom štvrťroku 2009 prieskum názorov na niektoré problémové okruhy súvisiace s 

oblasťou ochrany osobných údajov. Prieskum napríklad monitoroval správanie sa prevádzkovateľov 

informačných systémov žiadajúcich osobné údaje, ktorých povinnosťou je podať všetky informácie týkajúce sa 

spracovania poskytnutých osobných údajov. Teda každý prevádzkovateľ žiadajúci osobné údaje, je povinný 

oznámiť Vám vopred všetky informácie týkajúce sa ich spracovania. Otázka  v prieskume znela: “Sú Vám tieto 

informácie poskytované?” 
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(Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, 2009) 

 

2.4.2 Oprávnená osoba 

Za oprávnenú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľom, 

sprostredkovateľom alebo zástupcom prevádzkovateľa prichádza v rámci svojho pracovného pomeru do styku s 

osobnými údajmi a tieto spracúva. Oprávnenými osobami sú osoby, ktoré majú oprávnenie na vstup do 

informačného systému, prichádzajú do styku s osobnými údajmi a ďalej ich spracúvajú.  Ide napr. o 

zamestnankyne mzdového oddelenia (v informačnom systéme spracúvajú mzdy zamestnancov), zamestnancov 

právneho oddelenia (v informačnom systéme vypracúvajú rôzne druhy podaní) a pod. V praxi prevádzkovatelia 

často nerozumejú tomu, že nie všetci zamestnanci organizácie sú automaticky oprávnenými osobami. 

Oprávnenou osobou je totižto len osoba, ktorej spracúvanie osobných údajov priamo vyplýva z jej pracovnej 

náplne. Podľa zákona je to len fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho 

pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe 

poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v 

rozsahu a spôsobom určeným v poučení, ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť. (Zákon č. 122/2013 Z. z., 

2013) Oprávnenou osobou teda nie je napríklad pomocný personál. Skutočnosť, že môže s osobnými údajmi 

prísť do styku pri výkone svojej práce (napr. niečo náhodou započuť alebo uvidieť) nie v tomto prípade 

relevantná. Na takúto osobu sa ako na zamestnanca vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, no nevzťahujú sa na ňu 

práva a povinnosti oprávnenej osoby. 

 

2.4.3 Zodpovedná osoba 

Zodpovedná osoba je osoba, na ktorú prevádzkovateľ delegoval výkon dohľadu nad ochranou osobných 

údajov.  Prevádzkovateľ tak môže vykonať na základe písomného poverenia. Zodpovedná osoba musí splniť 

podmienky stanovené v tretej hlave zákona o ochrane osobných údajov. Musí byť bezúhonná a má 

tiež povinnosť absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby pred Úradom na ochranu osobných 

údajov SR. Častým omylom dnes je domnienka, že každý prevádzkovateľ musí poveriť zodpovednú osobu. 

V minulosti platilo, že zodpovedná osoba musí byť poverená pokiaľ má prevádzkovateľ viac ako 5 

zamestnancov, neskôr bola podmienka pozmenená na aspoň 20 oprávnených osôb a dnes podmienka neexistuje 

a je úplne na rozhodnutí prevádzkovateľa, či sa rozhodne výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov 

oficiálne poveriť inú fyzickú osobu, pričom je dôležité tiež spomenúť, že sa nemusí jednať vyslovene 

o zamestnanca prevádzkovateľa. 

 

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - POHĽAD Z PRAXE 

3.1 Prax ochrany osobných údajov a prevádzkovateľ 

V súčasnosti často nastáva problém, kedy si prevádzkovatelia buď nie sú vedomí toho, že sa ich vôbec 

zákon o ochrane osobných údajov týka, alebo nerozumejú tomu, čo vlastne majú zabezpečiť, aby zákon dodržali. 

Najväčšiu komplikáciu predstavuje fakt, že samotný zákon nereflektuje v dostatočnej forme prax 

prevádzkovateľov, ich individualitu a odlišnosť. Je veľmi náročné každé ustanovenie zákona pretaviť do praxe 

každého jedného prevádzkovateľa. V praxi zodpovednosť za prijatie potrebných bezpečnostných opatrení 

a ďalších náležitostí leží na pleciach samotného prevádzkovateľa. Vzhľadom na to, že samotný zákon o ochrane 

osobných údajov neobsahuje návod, akým spôsobom jednotlivé požiadavky implementovať v praxi (napr. čo má 

obsahovať bezpečnostný projekt), len máloktorý prevádzkovateľ však dokáže sám obsiahnuť všetko potrebné. 
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Preto sú v praxi často využívané služby externých subjektov, ktoré sa špecializujú na problematiku ochrany 

osobných údajov a na základe požiadavky prevádzkovateľa implementujú zákon do podmienok jeho fungovania.  

 

3.2 Bezpečnostný projekt 

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj 

nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako 

aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, 

organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Práve pri realizácii týchto 

bezpečnostných opatrení dochádza často k zlyhaniam prevádzkovateľov, nakoľko si nevedia správne 

interpretovať čo jednotlivé bezpečnostné opatrenia v praxi znamenajú. V prípade veľkej väčšiny z nich sa jedná 

o prijatie určitého druhu dokumentácie. Mnoho prevádzkovateľ sa domnieva, že jediný dokument, ktorý 

v súvislosti so zákonom ochrane osobných údajov potrebujú, je bezpečnostný projekt. Samotný zákon však 

hovorí, že bezpečnostné opatrenia zdokumentované vo forme bezpečnostného projektu prevádzkovateľ musí 

prijať jedine pokiaľ spracúva osobné údaje (vrátane ich osobitných kategórií) na počítači, ktorý je priamo alebo 

nepriamo pripojený na verejne prístupnú počítačovú sieť. (Zákon č. 122/2013 Z. z., 2013)            Na tomto 

mieste sa javí vhodné zdôrazniť, že táto podmienka je automaticky splnená, pokiaľ má prevádzkovateľ 

zamestnancov a teda vedie personálnu a mzdovú agendu, a to i v prípade, že je táto agenda spracovávaná 

sprostredkovateľom. 

 

3.3 Dokumentácia bezpečnostných opatrení - smernice 

Pokiaľ podmienka pre povinnosť vypracovania projektu nie je splnená, prevádzkovateľ prijíma len 

potrebné technické, organizačné a personálne opatrenia. Tieto bezpečnostné opatrenia bližšie upravuje Vyhláška 

Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 164/2013 Z. z o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení 

v znení Vyhlášky ÚOOÚ SR č. 117/2014 Z. z. Jedná sa vo veľkej väčšine o bezpečnostné opatrenia 

vychádzajúce z veľmi komplexnej normy informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2005. Ako ich však v prax 

prijať a dokázať ich existenciu? Opäť sa tu prevádzkovateľ dostáva do situácie, kedy svoje bezpečnostné 

opatrenia musí zdokumentovať, i keď nie v tak rozsiahlej forme, ako sa to vyžaduje v prípade bezpečnostného 

projektu.  V takom prípade sa niektorí prevádzkovatelia rozhodnú prijať len smernicu, alebo iný obdobný 

dokument jednoduchšieho charakteru. Väčšina prevádzkovateľov sa ale pre istou rozhodne urobiť radšej niečo 

navyše a bezpečnostný projekt vypracovať, i keď nespĺňajú podmienku povinnosti jeho vypracovania. 

 

3.4 Poverenia a poučenia 

Okrem bezpečnostného projektu však prevádzkovateľovi z implementácie zákona o ochrane osobných 

údajov vyplýva množstvo ďalších povinností. Toho si mnohokrát prevádzkovatelia nie sú vedomí a preto sú 

často pri kontrolách zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR prekvapení, že im bola udelená sankcia, 

i keď majú spracovaný bezpečnostný projekt.  

Okrem bezpečnostného projektu však prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby za každý informačný 

systém definovaný bezpečnostným projektom bola poverená príslušná oprávnená osoba, pričom zákon i presne 

upravuje i obsahovú stránku poverenia. Dôležité je, aby každá oprávnená osoba mala presne určené práva 

i povinnosti. Musí byť jednoznačné na čo je daná oprávnená osoba oprávnená a taktiež aké povinnosti musí pri 

spracúvaní osobných údajov dodržiavať. Poverená musí byť oprávnená osoba ešte pred vykonaním prvej 

operácie s osobnými údajmi. Podľa zákona je to len fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi 

v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského 

vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá 

spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení. Oprávnenou osobou však nemôže byť 

sprostredkovateľ. Ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov externý subjekt – sprostredkovateľa, 

ktorý  v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje, musí mať s týmto sprostredkovateľom uzatvorenú  

zmluvu, ktorá upravuje i zabezpečenie ochrany osobných údajov pri takomto spracúvaní. Obsahovú stránku tejto 

zmluvy upravuje § 8 zákona o ochrane osobných údajov. (Zákon č. 122/2013 Z. z., 2013)  

Ďalej je potrebné tiež poučenie o povinnosti mlčanlivosti osôb, ktoré jednak pracujú s osobnými údajmi 

na základe svojej pracovnej náplne, ale i osôb ktoré by pri svojej pracovnej činnosti mohli s osobnými údajmi 

prísť do náhodného kontaktu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne poveriť zodpovednú osobu potrebuje 

pre túto osobu zabezpečiť, aby absolvovala skúšku a následne bola do tejto funkcie oficiálne poverená. Okrem 

tohto tlačiva pri poverovaní zodpovednej osoby prevádzkovateľ tiež nesmie zabúdať na komunikáciu s Úradom 

a oznámenie poverenia zodpovednej osoby Úradu na predpísanom tlačive.  

 

3.5 Evidencia informačných systémov a oznamovacia povinnosť  
V súvislosti s informačnými systémami je ďalej potrebné viesť evidenciu o všetkých informačných 

systémoch, ktoré prevádzkovateľ má a to vo forme Úradom predpísaného tlačiva, tzv. Evidenčného formulára. 

Evidenčné listy by mali tiež predstavovať istú formu verejného dokumentu, ktorý by mal byť k dispozícii 
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dotknutým osobám, v prípade nejakých dotazov. Ostatná dokumentácia podľa Zákona o ochrane osobných 

údajov musí byť náležite chránená pred neoprávneným prístupom.  

Evidenčný list je dokumentom, ktorý je k dispozícii u prevádzkovateľa a  nezasiela sa Úradu na ochranu 

osobných údajov SR. Netreba však na komunikáciu s Úradom zabúdať. Môže sa totiž stať, že prevádzkovateľ 

má informačný systém, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti. V takom prípade prevádzkovateľ nevedie 

evidenciu, ale musí Úradu na predpísanom tlačive oznámiť, že sa v takomto IS chystá spracúvať osobné údaje 

a Úradu na predpísanom tlačive zasiela charakteristiku tohto IS. To kedy sa jedná o takéto prípady je 

konkretizované v § 34 zákona. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že sa jedná najmä o prípady, kedy spracúvanie 

osobných údajov neumožňuje v plnom rozsahu určitý právny predpis. Ide teda o prípady, kedy prevádzkovateľ 

spracúva osobné údaje len na základe súhlasu dotknutej osoby a pod. (napr. marketingové účely). V prípade 

oznamovacej povinnosti prevádzkovateľ nečaká na súhlas úradu s takýmto spracúvaním, no oznámenému IS 

musí Úrad prideliť registračné číslo. Pokiaľ ale má prevádzkovateľ de iure poverenú zodpovednú osobu, 

oznamovacia povinnosť sa naňho vôbec nevzťahuje. Mechanizmus je totiž zavedený na to, aby mal Úrad na 

ochranu osobných údajov prehľad o tom, či sa osobné údaje, ktoré sú spracúvané bez právneho základu vo forme 

právneho predpisu, spracúvajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Pokiaľ má prevádzkovateľ 

zodpovednú osobu, Úrad automaticky predpokladá, že túto dozornú funkciu na seba preberá ona. 

Prevádzkovateľ tieto informačné systémy len eviduje vo forme vyššie uvedených evidenčných listov. (Zákon č. 

122/2013 Z. z., 2013) 

 

3.6 Osobitná registrácia informačných systémov 
Avšak, existujú IS, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti ale povinnosti osobitnej registrácie. 

Podmienky, kedy sa jedná o takýto IS a podrobnosti postupu pri žiadosti o osobitnú registráciu upravuje § 37 - § 

42 zákona. Najčastejšie sa jedná o prípady, kedy sú spracúvané biometrické osobné údaje (napr. odtlačok prsta 

a pod.) alebo sú spracúvané osobitné kategórie osobných údajov, pričom zároveň dochádza k ich cezhraničnému 

prenosu do tretích krajín. V prípade osobitnej registrácie je spracúvanie osobných údajov v podmienkach 

prevádzkovateľa naviazané na súhlas Úradu s takýmto spracúvaním, teda na vyhovenie žiadosti o osobitnú 

registráciu. V prípade, že dôjde k zmenám v charakteristikách informačných systémov, ktoré boli komunikované 

Úradu či už formou oznámenia alebo žiadosti o osobitnú registráciu, má prevádzkovateľ povinnosť v zákonom 

stanovenej lehote oznámiť úradu k akým zmenám došlo. (Zákon č. 122/2013 Z. z., 2013) 

 

3.7 Súhlasy so spracúvaním osobných údajov 
Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v informačnom systéme, ktorého právnym základom je 

súhlas dotknutej osoby, musí týmto súhlasom disponovať ešte pred začiatkom spracúvania. Častú chybu 

prevádzkovatelia robia v prípadoch, keď súhlas dotknutej osoby pre účely spracúvania osobných údajov 

vyžadujú, i keď im spracúvať osobné údaje pre daný účel umožňuje právny predpis. To je najmä prípad 

zamestnaneckej agendy, kde právny základ pre spracúvanie osobných údajov predstavuje Zákonník práce, no 

mnoho zamestnávateľov napriek tomu od svojich zamestnancov vyžaduje, aby udelili súhlas so spracúvaním ich 

osobných údajov. Typickým prípadom kedy prevádzkovateľ nemôže spracúvať osobné údaje pokiaľ mu na to 

dotknutá osoba nedá svoj výslovný súhlas je účel reklamy a marketingových činností. Spracúvať osobné údaje 

na účely marketingu neumožňuje žiaden aktuálne platný právny predpis.  

 

3.8 Cezhraničný prenos osobných údajov 
Pokiaľ v podmienkach prevádzkovateľa navyše dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov, je 

potrebné, aby mal prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia buď vo forme zmluvných doložiek (obsah doložiek 

upravujú nariadenia prijaté na úrovni EÚ) medzi ním a subjektom v zahraničí alebo vo forme 

vnútropodnikových pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré musí schváliť jeden z úradov na ochranu osobných 

údajov v EÚ.V súvislosti s cezhraničným prenosom vzniká neustále množstvo otázok. V rámci EÚ 

s cezhraničným prenosom obvykle nie sú žiadne komplikácie, no v súvislosti s prenosom osobných údajov do 

tretích krajín sa prevádzkovateľom situácia a podmienky, ktoré musia splniť komplikuje. Štandardy ochrany 

osobných údajov v EÚ a USA sa líšia, tie európske sú prísnejšie. Príkladom je i cezhraničný prenos do USA, 

ktorý donedávna existoval na princípe tzv. dohody o tzv. bezpečnom prístave.  Táto dohoda prenos dát 

umožňovala, ak americká strana dodržiava sedem dohodnutých podmienok označovaných ako Safe Harbour - 

Bezpečný prístav. Problém spočíval v tom, že nik podrobne dodržiavanie daných pravidiel neskúmal. Najvyšší 

súd tak dohodu medzi USA a EÚ na základe sťažnosti rakúskeho študenta zrušil. Prevádzkovatelia tak musia 

nájsť bezpečnejšie spôsoby, ako prenášať osobné údaje do USA. (Európsky súdny dvor zasahuje..., 2015) 

 

3.9 Praktické bezpečnostné opatrenia 
Okrem dokumentov zákon vyžaduje i prijatie iných technických, organizačných a personálnych 

opatrení, ktoré by neskôr prevádzkovateľ mal pre účel preukázania v prípade kontroly taktiež zdokumentovať. 

Tu sa jedná o súbor bezpečnostných opatrení ako napríklad zabezpečenie objektu prevádzkovateľa 
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prostredníctvom mechanických i technických prvkov (kľúčový režim, poplachový systém narušenia, atď.),  

kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa zabezpečenie automatizovaných jednotiek 

spracúvania osobných údajov (pracovných staníc), zabezpečenie šifrovej ochrany prenosu dát, zabezpečenie 

zálohovania dát,  zabezpečenie siete, poučenie oprávnených osôb o postupoch spojených s automatizovanými 

prostriedkami spracúvania a súvisiacich právach a povinnostiach, zavedenie protipožiarneho systému 

a havarijného plánu, postupy pri bezpečnostných incidentoch, a mnohé iné. (Vyhláška ÚOOÚ SR č. 164/2014 Z. 

z., 2014) Tieto bezpečnostné opatrenia konceptuálne vychádzajú z normy informačnej bezpečnosti ISO/IEC 

27001:2005, ktorá je považovaná za veľmi náročnú a prísnu. 

 

3.10 Kontrola 
Pokiaľ prevádzkovateľ prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia i vypracoval potrebnú 

dokumentáciu, mal by zabezpečiť tzv. kontrolný mechanizmus. Kontrola by mala poskytnúť komplexný obraz 

o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, pričom výstupom z nej 

by mal byť protokolárny záznam. 

 

Záver 

Z uvedeného je zjavné, že podoba, do akej sa na Slovensku premietli požiadavky EÚ na ochranu 

osobných údajov je mimoriadne komplikovaná. Vzhľadom na rozsah tohto príspevku ani nie je možné obsiahnuť 

všetky požiadavky zákona o ochrane osobných údajov komplexne. Mohli by sme totiž tiež analyzovať, aké 

požiadavky zákon formuluje vo vzťahu k osobám, ktoré spracúvajú osobné údaje alebo takým, ktorých osobné 

údaje sú spracúvané. Uhlov pohľadu a analytických rovín je v tejto súvislosti niekoľko.  

Ochrana osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva a slobody, je mimoriadne dôležité, aby 

legislatíva v tejto oblasti bola jednoznačná a zrozumiteľná pre širokú verejnosť. Faktom však zostáva, že 

požiadavky, ktoré zákon kladie na prevádzkovateľa, teda osobu, v podmienkach ktorej dochádza k spracúvaniu 

osobných údajov, sú často pre samotných prevádzkovateľov neúnosné. Zákon a s ním súvisiace predpisy sú 

formulované tak zložito, že je pre laickú verejnosť, a často i odborníkov s právnickým vzdelaním, takmer 

nečitateľný.   

Najväčším problémom, ktorý so sebou zákon prináša je najmä nadmerná byrokratická záťaž. 

S množstvom dokumentov, ktoré si prevádzkovatelia musia vyplniť alebo spracovať na to, aby dodržali literu 

zákona si bežní podnikatelia či pracovníci vo verejných inštitúciách nevedia rady. Preto k spolupráci 

pri spracovaní potrebnej dokumentácie často oslovia externé subjekty, ktoré sa na túto oblasť špecializujú. 

Výsledkom je však situácia, kedy prevádzkovatelia síce majú vzorovo vypracovanú internú dokumentáciu 

a zdokumentované jednotlivé bezpečnostné opatrenia, no nemajú predstavu o tom, čo tieto opatrenia so sebou 

v praxi znamenajú.  

Domnievame sa, že po novelizácii právnej úpravy na úrovni EÚ, bude potrebné na legislatívnej úrovni 

na Slovensku prijať kroky, ktoré budú nielen reflektovať novú právnu úpravu EÚ, ale taktiež kroky, ktoré 

prispejú k výraznému  zníženiu byrokratickej záťaže a zároveň k zvýšeniu všeobecného povedomia o právach 

a povinnostiach pri ochrane osobných údajov. Tieto kroky by prispeli k celkovému zlepšeniu úrovne ochrany 

osobných údajov na Slovensku.  

Keďže sa v praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy prevádzkovatelia nemajú vedomosť o tom, čo to 

sú osobné údaje, prípadne iné základné pojmy, mimoriadne dôležité bude tiež pracovať na zefektívnení 

formulácie právnych predpisov a vzdelávania v tejto oblasti. Úlohou štátnych orgánov v tejto oblasti by mala byť 

preto najmä snaha o ľudský prístup, efektívna a zrozumiteľná komunikácia s odbornou i laickou verejnosťou 

a reflektovanie požiadaviek zo strany občanov. Kľúčové pre skvalitnenie ochrany osobných údajov na Slovensku 

je šírenie povedomia o význame tejto problematiky.  

Veľmi dôležité pre budúcnosť ochrany osobných údajov bude aj to, do akej miery bude štát v oblasti 

garantovania práva na ochranu osobných údajov svojim občanom spolupracovať a využívať inovatívne 

myšlienky akademickej (vedecko-výskumnej) a súkromnej sféry, ktoré majú často viac možností sledovať 

a analyzovať najnovší vývoj v tejto oblasti.  
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VPLYV MOBILNÝCH TELEFÓNOV NA ĽUDSKÝ 

ORGANIZMUS A ZDRAVIE ČLOVEKA  
 

Miroslav HABOVČÍK1 - Peter HAVAJ2 - Dušan REPČÍK3 

 

THE IMPACT OF THE MOBILE TELEPHONE ON THE HUMAN 

BODY AND HEALTH 
 

 

Abstrakt: V článku je kladený dôraz predovšetkým na účinky elektromagnetického žiarenia, ktoré mobilné 

telefóny vyžarujú, jeho nepriaznivý vplyv na človeka a následky žiarenia na ľudský organizmus. Otázka vplyvu 

mobilných telefónov na ľudský organizmus a zdravie je zaujímavá tým, že treba dodržiavať základné 

zásady používania mobilných telefónov, ktoré znižujú riziko žiarenia a zmierňujú jeho následky. V závere sú 

spomenuté výskumné štúdie o vplyve mobilných telefónov na ľudský organizmus a zdravie človeka. 

Kľúčové slová: elektromagnetické žiarenie, mobilný telefón, zdravie človeka. 

 

Abstract: In the article the focus is primarily on the effects of electromagnetic radiation which mobile phones 

emit, its adverse effects on humans and the effects of radiation on the human body. The impact of mobile phones 

on the human body and human health is interesting in that it must comply with the fundamental principles for the 

use of mobile phones, which reduce the risk of radiation and  mitigate its consequences. At the end they are 

mentioned several research studies on the impact of mobile phones on the human body and health. 

Keywords: electromagnetic radiation, mobile phone, human body 

 

 

1  ÚVOD 

Na začiatku 21. storočia sme svedkami prudkého rozvoja informačných bezdrôtových technológií. Naše storočie 

by sme mohli nazvať aj storočím bezdrôtovej revolúcie, ktorá nám zabezpečuje rýchlejší, bohatší a pohodlnejší 

život. Denne sme vystavení nespočetným zdrojom, ktoré generujú elektromagnetické polia (EMP). Dôsledkom 

tohto faktu sú rôzne ochranné opatrenia, ktoré by mali viesť k zníženiu veľkosti EMP a zníženiu stupňa 

zaťaženia EMP, ktoré nás denne stále viac obklopuje. 

Elektromagnetické polia sú tvorené elektrickou a magnetickou zložkou. Vzťahy mezdi oboma zložkami sú 

všeobecne popísané sústavou štyroch Maxwellových rovníc. Z týchto rovníc vyplýva, že elektromagnetické 

polia majú určitú energiu, hybnosť a zotrvačnosť. Elektromagnetické polia sa šíria priestorom rýchlosťou svetla. 

Prirodzené zdroje elektromagnetických polí sa v našom životnom prostredí vyskytujú skoro všade a sú pre 

človeka neviditeľné. Elektrické polia sú vytvárané lokálnym hromadením elektrických nábojov v atmosfére v 

spojitosti s tvorbou atmosferických búrok. Magnetické pole Zeme orientuje strelku kompasu severojužným 

smerom a je využívané nielen ľuďmi, ale aj vtákmi, rybami a inými živočíchmi  k orientácii v priestore. 

Umelé zdroje elektromagnetických polí sú dielom človeka, ktorý ich využíva pre ich vlastnosti, alebo sú 

vedľajším produktom. Možné sú aj kombinácie oboch, napríklad rádiové vlny vyšších frekvencií pre prenos 

informácií. Polia ELF (Extremely Low Frequency) extrémne nízkej frekvencie sú typickým príkladom časovo 

premenných elektromagnetických polí, ktoré sú vytvorené prenosovým vedením, alebo domácimi spotrebičmi. 

Príkladom zdroja elektromagnetického poľa IF (Intermediate Frequency) strednej frekvencie je napríklad 

obrazovka počítača. Príkladom zdroja RF (Radio Frequency) vysokej frekvence sú rozhlasové a televízne 

vysielače, radary a antény mobilných telefónov, alebo mikrovlnné rúry. 

 

2  ZDRAVOTNÉ ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ 
Elektrické prúdy veľmi malých hodnôt pretekajú ľudským telom aj pri absencii vonkajších elektrických polí. 

Dochádza to v dôsledku chemických reakcií, ktoré prebiehajú v ľudskom organizme, ako súčasť bežných 

telesných funkcií. Väčšina biochemických reakcií, je sprevádzaná pohybom elektricky nabitých častíc. Naše 

srdce je elektricky aktívne a jeho aktivitu môžu tak lekári sledovať pomocou elektrokardiogramu. 

Nízkofrekvenčné elektrické polia pôsobia na ľudské telo rovnako ako na každú látku, v ktorej štruktúre sa 

nachádzajú nabité častice. Pri pôsobení týchto polí na ľudské telo sa na jeho povrchu premiestňujú elektrické 

náboje. Dôsledkom toho je elektrický prúd, ktorý tečie telom do zeme. Nízkofrekvenčné magnetické polia 
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indukujú v ľudskom tele cirkulujúce prúdy, ktorých intenzita závisí na intenzite vonkajšieho magnetického poľa. 

Pri veľkej intenzite magnetického poľa môže dôjsť k nervovému, alebo svalovému podráždeniu. Ak sa nachádza 

človek priamo pod vysokonapäťovým vonkajším vedením, indukujú sa v jeho tele vplyvom pôsobenia 

elektrických a magnetických polí napätia a prúdy. Tie sú však v porovnaní s prahovými hodnotami pre vyvolanie 

elektrického šoku, alebo iných elektrických účinkov veľmi nízke. Ohrev je hlavným biologickým účinkom 

vysokofrekvenčných polí. Hodnoty ktorým je človek bežne vystavovaný sú slabé na vyvolanie významnejšieho 

ohrevu. Je však nepochybné, že elektromagnetické polia s intenzitami prevyšujúcimi určitú hodnotu sa môžu 

prejaviť biologickými účinkami. Krátkodobé expozície s hodnotami obvyklými v našom životnom prostredí nie 

sú príčinou žiadnych zjavných škodlivých účinkov. U zamestnancov, ktorí sú vystavení vyšším hodnotám 

vysokofrekvenčných polí, alebo mikrovlnnému žiareniu, bol zistený výskyt podráždenosti očí a šedého zákalu. 

Mnoho ľudí sa domnieva, že ich drobné problémy, depresia, bolesti hlavy, letargia, poruchy spánku, alebo 

dokonca aj kŕče či epileptické záchvaty sú dôsledkom pôsobenia elektrických, alebo magnetických polí. 

Domnienku elektromagnetickej precitlivenosti podporuje jeden malý vedecký dôkaz z nedávnych 

škandinávskych štúdií. Bolo zistené, že jednotlivé osoby, ktoré boli vyšetrované za prísne kontrolovaných 

podmienok expozícií elektromagnetickým poľom, nemajú zhodné biologické reakcie a že neexistuje ani žiadny 

prijateľný biologický mechanizmus, ktorým by bolo možné túto rôznu precitlivenosť vysvetliť. Výskum v tejto 

oblasti je obzvlášť obtiažny práve preto, že je v hre mnoho iných telesných pochodov interného pôvodu, ktoré so 

vzniknutým elektromagnetickým poľom priamo nesúvisia.Úroveň pozadia elektrických a magnetických polí 

sieťovej frekvencie v domácnostiach je vytváraná kombináciou prenosu, transformácie a rozvodu elektrickej 

energie, domových inštalácií a domácich spotrebičov. Intenzita elektrického a magnetického poľa však pomerne 

strmo klesá so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja. Najsilnejšie elektromagnetické polia sieťovej frekvencie, 

s ktorými je možné sa stretnúť v našom životnom prostredí, sa vyskytujú pod vedením vysokého napätia.  

      Elektrosmogom nazývame elektromagnetické polia, ktoré vznikajú v dôsledku technickej činnosti človeka a 

vykazujú účinok na okolité prostredie. Tieto polia a ich vyžarovania sa vyskytujú všade tam, kde dochádza k 

prenosu elektrickej energie používaním elektrických zariadení s prenosom rádiových vĺn. Nájdeme ich teda vo 

voľnej prírode, ako aj v budovách. Je dokázané, že tieto polia majú účinok na človeka tak, ako na každé vodivé 

teleso. Táto skutočnosť vychádza z fyzikálnych zákonov. Nejednotné sú dosiaľ názory na to, či majú tieto 

účinky, škodlivé následky na zdravie človeka. Odporcovia teórií o škodlivosti sa oháňajú relatívnym 

nedostatkom vedeckých štúdií a existenciou určitých bezpečnostných noriem, ktoré sú však vždy odrazom 

súčasného poznania a často môžu zaostávať za skutočnosťou, pretože sú nastavené príliš benevolentne. Stále 

viac a viac sa obklopujeme značným počtom elektrických a elektronických prístrojov, ktoré nám síce uľahčujú 

život, ale vytvárajú umelé elektromagnetické polia. Neustále sa zvyšujú frekvencie na prenos informácií, vlny 

prenikajú aj silnými múrmi a materiálmi. Zmenšuje sa prirodzené jednosmerné pole zeme, ktoré potrebujú živé 

organizmy k životu. Zdravotný účinok týchto polí a žiarenia na ľudský organizmus je okrem iného závislý na 

type žiarenia, frekvencii, intenzite a dobe pôsobenia, ako aj na vnímavosti konkrétneho človeka. Podľa 

niektorých výskumov spočíva účinok elektrosmogu v tom, že negatívne ovplyvňuje vlastnosti a funkcie 

biomolekúl a priepustnosť bunkových membrán. Tým dochádza k zmenám metabolizmu a toku iónov niektorých 

látok v organizme. Tieto ióny majú nezastupiteľnú úlohu v riadení elektrických impulzov na membránach 

nervových buniek a pri tvorbe anorganickej kostnej hmoty. Zmeny metabolizmu látok sú potom príčinou 

najrôznejších porúch, ako sú oslabenie nervového systému, nepokoj, nervozita, bolesti hlavy, tlkot srdca, únava, 

depresia a oslabenie imunity. Z najdôležitejších účinkov bolo zistené, že elektromagnetické pole ovplyvňuje 

produkciu hormónu melatonínu, ktorý reguluje v tele fázy spánku a vnímanie času. Pri jeho zníženej produkcii 

nedochádza k patričnej regenerácii organizmu, čo má za následok oslabenie imunity a pocit únavy. Melatonín je 

silný antioxidant a spomaľuje okrem iného rast určitých nádorov. Tiež má vplyv na zníženie krvného tlaku počas 

spánku. Jeho produkcia súvisí aj so sekréciou iných hormónov v tele človeka. Občas sa zdvihne diskusia okolo 

mobilov, alebo počítačových monitorov na pracovisku, ale málokto si uvedomuje, že elektrické prístroje a 

vedenia nás obklopujú najmä v našich domácnostiach, teda tam, kde by mal človek hlavne regenerovať. 

V spánku telo mnoho hodín spočíva na jednom mieste a obnovuje dôležité životné funkcie, preto je potrebné ho 

uchrániť pred týmito rušivými vplyvmi. Vzrastajúce zaťaženie životného prostredia najrôznejšími škodlivinami a 

ničím neobmedzovaný technický pokrok, nás núti klásť čoraz väčší dôraz na ekologické aspekty nášho života. 

Kumulácia a rôznorodosť škodlivých vplyvov znižuje odolnosť organizmu človeka a sťažuje pri ich skúmaní 

príčiny ťažkostí konkrétneho jedinca, alebo skupiny ľudí. Z toho vyplýva teda najmä nevyhnutnosť čo najviac 

eliminovať množstvo rizikových faktorov, ktoré by mohli byť v priebehu svojho časového pôsobenia 

pravdepodobným zdrojom škodlivých účinkov. Elektrosmog rozhodne jedným z týchto faktorov je. Medzi 

najčastejšie zdravotné problémy v súvislosti so zvýšenou hladinou elektrosmogu patria, chronické bolesti hlavy, 

poruchy spánku, poruchy srdcového rytmu, chronická vyčerpanosť a únava, nepokoj, hyperaktivita u detí, 

hučanie v ušiach, bolesti nervov a mäkkých tkanív, ktoré sa nedajú vysvetliť inou príčinou, poruchy 

koncentrácie a pamäte, depresie, výkyvy krvného tlaku, náchylnosť na infekcie, znížená imunita, rakovinové 

ochorenia ako leukémia a nádory na mozgu. 
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Obr. 1 Pôsobenie elektrosmogu na ľudí 

 

Najčastejšie môžeme prísť na pôvod zdravotných problémov zmenou prostredia. Keď opustíme priestor s 

vysokým stupňom žiarenia a niektorý zo zdravotných problémov zmizne, je jasné že pôvod problému je v 

žiarení. Niektoré byty vo veľkých mestách v husto osídlených častiach sa už stávajú doslova neobývateľné. 

Kumulatívny účinok všetkých zdrojov žiarenia, TV vysielačov, rozhlasových vysielačov, bunkové telefónne 

stanice  všetkých mobilných operátorov, ktoré sa strojnásobujú nástupom sietí 3G, 4G a WLAN, mohutný nástup 

domácej elektroniky, wi-fi routerov, bezdrôtových telefónov, ktoré vysielajú permanentne elektromagnetické 

žiarenie, mikrovlnné rúry, počítače, notebooky a všetko príslušenstvo k nim sú v podstate permanentnými 

zdrojmi vysokofrekvenčného žiarenia.  

 

3.  OCHRANA PRED VPLYVOM ELEKTROMAGNETICKÉHO VYŽAROVANIA MOBILNÉHO 

TELEFÓNU 

     Veľkým pomocníkom voči žiareniu môže byť  používanie hands free, vypínanie prístroja na noc, alebo aspoň 

jeho ukladanie čo najďalej od hlavy, najlepšie do inej miestnosti.V noci by nemalo byť pri posteli v blízkosti 

hlavy spiaceho pod napätím žiadne vedenie. Udržovať odstup od elektrických vedení a prístrojov 

a žiariviek  aspoň jeden meter, pokiaľ to okolnosti dovoľujú, aspoň tri metre od televízneho prijímača. Dôležité 

je aj vyťahovanie nepoužívaných prístrojov zo sietí. Pri práci s laserovými zariadeniami ochrana spočíva 

v zamedzení možnosti zasiahnutia očí priamym ale aj odrazeným lúčom. Pre prácu s uvedenými zariadeniami 

nie sú vhodní ľudia s už vzniknutými poruchami zrakových orgánov a videnia.Pred nadmerným pôsobením 

nebezpečných UV žiarení nás okrem vhodných prípravkov proti spáleniu, ktoré sú voľne predajné na trhu , 

ochráni aj uvážená doba pobytu na priamom Slnku. V prípade poškodenia, je dôležitá následná starostlivosť o 

poškodené miesta.V prípade, že sa naše bydlisko nachádza v blízkosti vysokého napätia a prejavujú sa na tele 

človeka opísané problémy, je vhodné sa presťahovať. V mnohých prípadoch môže pomôcť aj obmedzenie 

prítomnosti väčších kovových predmetov v posteli. Mosadzná kovová posteľ pôsobí ako anténa pre 

elektromagnetické polia. 

Mali by sme používať mobilné telefóny s mierou a podniknúť opatrenia na obmedzenie času používania 

mobilu, či jeho ukladania v blízkosti svojho tela. Špecifická miera absorpcie (SAR) je meradlom rýchlosti, pri 

ktorej je energia poľa absorbovaná v ľudskom tele pri pôsobení zariadenia produkujúce rádiovú frekvenciu 

elektromagnetického poľa. SAR je definovaná, ako energia absorbovaná na hmotnosť tkaniva a vyjadruje sa v 

jednotkách wattov na kilogram hmotnosti ľudského tela ( W/kg ). SAR sa určuje zvyčajne v priemere buď v 

priemere na celé telo, alebo na vzorke objemu tela človeka. Za bernú hodnotu je potom považovaná maximálna 

úroveň meraná v časti tela uvedeného objemu, alebo hmotnosti. Mobilný telefón je ako vysielač a prijímač, alebo 

ako sa tomu hovorí v oblasti telekomunikácií, transceiver. Mobilné telefóny potrebujú komunikovať so 

základnou stanicou každých niekoľko sekúnd. K tomu používajú rádiové vlny GSM pásma vo vhodnej 

frekvencii pre základňovú stanicu. Ak telefón nie je schopný zachytiť signál, pokúša sa to opakovane pri 

zvyšovaní výkonu až po hranicu výkonu uvádzaného výrobcom. Pri volaní alebo v priebehu spojeného hovoru je 

mobilný transceiver neustále pripojený k základňovej stanici a vyžarovaný výkon sa bude líšiť podľa kvality 

prijímaného signálu na mobile. V prípade, že kvalita klesá, zvyšuje sa výkon do tej doby pokiaľ kvalita 

prijímaného signálu nie je uspokojivá. Toto žiarenie je absorbované v ľudských tkanivách. V rôznych štátoch 

sveta majú aj rôzne štandardy pre hodnoty SAR; normy USA sú 1,6 W / kg, normy EÚ sú 2,0 W / kg a indické 

štandardy sú 1,6 W / kg. Čínske mobily, ktoré sú tak populárne vďaka svojej nízkej cene nemajú stanovené 

hodnoty SAR z pochopiteľných dôvodov. SAR limity znamenajú to, že osoba, ktorá používa tento telefón za 

ideálnych podmienok bude vystavovaná maximálnemu žiareniu, ktoré je v prijateľných medziach. Všetky 

mobilné telefóny majú zobrazovať hodnotenie SAR spolu s číslom IMEI na krabici. SAR hodnotenie pre iPhone 

je v rozmedzí od 0,5 do 1,2 W / kg, telefóny Samsung je v rozmedzí od 0,2 do 1,5 W / kg, telefóny Nokia je v 

rozmedzí od 0,7 do 1,5 W / kg. Tieto hodnotenia sú považované za dobré, pokiaľ ide o prijateľné štandardy 
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hodnotenia SAR.  Hodnotenia závisia od komponentov použitých výrobcom v mobilnom telefóne. Riadenie 

výkonu počas nečinnosti, rovnako ako aktívnej doby tiež zohráva veľmi dôležitú úlohu v hodnotení SAR. Vlády 

jednotlivé štátov sa teraz prebúdzajú k tomu, že musí byť nariadenie kontrolovať používanie telefónov s 

vysokými hodnotami SAR, čo však nezaručuje, že človek nie je vystavený žiadnemu riziku. Nízka hodnota SAR 

znamená, že používame mobilný telefón, ktorý je bezpečnejší ako niektoré iné telefóny. Riziko stále existuje pri 

dlhšom používaní mobilných telefónov a pri dlhých hovoroch cez mobilný telefón. 

 

4  ZÁSADY POUŽÍVANIA MOBILNÉHO TELEFÓNU 
Je veľmi užitočné si osvojiť niektoré zásady, ktoré by mal užívateľ mobilného telefónu dodržiavať, ak mu 

pravda záleží na jeho zdraví. Odporúča sa: 

- Používať slúchadlá handsfree a mať pritom telefón vo vzdialenosti aspoň 20 cm od tela, aby sme obmedzili 

vyžarovanie na seba, obmedziť počet hovorov a obmedziť dĺžku jedného hovoru maximálne na 6 minút. To je 

doba, ktorú ľudské telo potrebuje na autoreguláciu svojej činnosti. 

- Nenosiť telefón na tele ani prepnutý do pohotovostného režimu, netelefonovať vo vzdialenosti menej ako 1 

meter od inej osoby, za účelom zmenšenia vplyvu pasívneho telefonovania. 

- Dôrazne sa neodporúča používanie mobilného telefónu osobám mladším ako 15 rokov. Je to fáza rastu a 

tkanivá sú slabšie, vyžarovanie je pre nich škodlivejšie, najmä pre mozog, pre hematoencefalickú bariéru, pre 

vaječníky a pre mnohé iné dôležité vnútorné orgány ľudského tela. 

- Neodporúčať používanie mobilného telefónu starým osobám a všetkým oslabeným osobám  preto, že 

vyžarovanie ďalej zoslabuje organizmus. Sústavné používanie mobilného telefónu neprospieva ani tehotným 

ženám, lebo plodová voda, v ktorej sa vyvíja embryo a plod, silne absorbujú žiarenie. 

- Telefonovať len v optimálnych podmienkach príjmu, zásadne nevolať v miestach s obmedzenou dostupnosťou 

signálu, ako sú výťahy, podzemie, karavany, metro, alebo v aute. Výkon rádiového signálu pri vysielaní, ale aj 

pri príjme je tam až desaťnásobný. 

- Netelefonovať pri cestovaní, vrátane vo vlaku, pretože  mobil musí neustále vyhľadávať spojenie a tým je 

vyžarovanie mobilného telefónu až desaťnásobné. 

- Netelefonovať vo vozidle, ktoré tvorí Faradayovu klietku, lebo tá maximalizuje škodlivé účinky vyžarovania a 

to nielen na používateľov, ale na všetkých pasažierov, najmä na deti. Za účelom volania je nutné vystúpiť z 

vozidla. 

- Nenechávať mobil zapnutý v noci vedľa postele, pretože aj v pohotovostnom režime sa mobil fázovo pripája na 

anténu. V  nevyhnutnom prípade mobil treba umiestniť minimálne jeden meter od postele. 

- Pri kúpe mobilného telefónu si treba vybrať taký, ktorý má ukazovateľ SAR čo možno najnižší. Mobil s 

viditeľnou anténou je menej elegantný, ale viditeľná všesmerová anténa vyžaruje optimálnym spôsobom a teda 

menšou silou ako anténa integrovaná v mobile. 

- Neodporúča sa užívanie mobilu tým osobám, ktoré majú na tele kovové predmety, magnetické aj 

nemagnetické, ako amalgám, protézy, zubné aparáty, piercing, náušnice, okuliare. Neodporúčanie sa vzťahuje aj 

na užívateľa chodítok, invalidných vozíkov a bariel. To všetko je za účelom vyhnutia sa odrazom, zosilneniu, 

zahrievaniu a pasívnemu vysielaniu. 

- Používanie osobných mechanických prostriedkov ochrany proti elektromagnetickým vlnám, ako sú clony a 

kufríky. Tieto prostriedky izolujú vplyv elektromagnetického žiarenia mobilných telefónov tým, že obsahujú 

určitú vrstvu izolujúceho materiálu, ktorý bráni preniknutiu žiarenia do ľudského tela.  

- Častejšie používať namiesto mobilného telefónu pevnú linku, ktorá nemá žiadne vyžarovanie, prípadne 

internet.  

 

5  ZÁVER 

V súčasnosti má veľa ľudí mobilný telefón, ktorý nosia celý deň so sebou a tým sa často ovplyvňujú svoje 

správanie. Mať mobilný telefón pri sebe je v dnešnej dobe istý záväzok voči okoliu, aby sme boli dostupní a 

keby kedykoľvek niekto niečo potreboval, aby sme boli po ruke. Kvôli takýmto situáciám si často nosíme 

mobilný telefón na miesta, kde ho za normálnych okolností nepotrebujeme a takmer nikdy ho nevypíname. Preto 

je veľmi dôležité, aby sme dodržiavali aspoň určité pravidlá, ako mobil používať, aby sme sa na ňom nestali 

závislí. Nikto nemusí vymýšľať špeciálnu prevenciu, pretože stačí, keď sa ľudia pozrú na internet, kde sa píše o 

závislosti na mobilných telefónoch. V mnohých prípadoch sa dajú nájsť na komerčných stránkach testy, ktoré 

zistia, či je jedinec závislý na mobilnom telefóne. 

 

Zásady prevencie závislosti na mobilnom telefóne: 
- Častejšie vychádzky, alebo výlet bez mobilného telefónu. 

- Pri jedle vypínať mobilný telefón, neklásť ho na stôl, ale nechať telefón v kabelke, alebo taške. Nerušene si 

vychutnať jedlo. 

- Naučiť sa rýchlo a slušne odmietať volajúceho, s ktorým nechceme hovoriť. 
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- Človek by si mal uvedomiť, že keď s niekým telefonujeme, znamená to, že s ním máme virtuálnu schôdzku. 

Preto je vhodné položit si otázku pred tým, než zdvihneme telefón, či je naozaj vhodná chvíľa pre takéto 

stretnutie.  

- Ráno pri obliekaní je lepšie sa pozrieť z okna, aké je vonku počasie, než siahnuť po telefóne a zisťovať to na 

internete.  

- Keď sa človek stratí v cudzom meste, nemal by hneď volať niekomu známemu, ani nezapínať GPS navigáciu, 

ale stačí sa spýtať na cestu obyvateľov, ktorí tam žijú.   

- Keď zazvoní telefón, mal by si človek rozmyslieť, či má v tejto chvíli naozaj čas na hovor, poprípade  na 

vysvetlenie, že teraz nie je vhodná doba na hovor. 

- Mobilné číslo nemusíme rozdávať každému na počkanie. Môžeme sa tak vyhnúť mnohým zbytočným 

hovorom.  

- Je dôležité si uvedomiť, že nie je povinnosťou dvíhať služobný mobilný telefón, keď človek nie je v práci.  
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BEZPEČNÁ VÝMENA CITLIVÝCH INFORMÁCIÍ V IKT 
 

Vladimír HAJDUK1 - Dušan LEVICKÝ2 

 

SECURE EXCHANGE OF SENSITIVE INFORMATION IN ICT 
 

 

Abstrakt: Bezpečný prenos citlivých informácií je neutíchajúcou témou už niekoľko posledných desaťročí. 

Únik citlivých informácií, alebo prelomenie ochranných systémov totiž môže spôsobiť menšie, ale aj 

nevyčísliteľné škody napr. vo finančnom sektore, škody na majetku, ba dokonca aj ohrozenie ľudských životov. 

Výkonné informačno-komunikačné technológie napomáhajú neustálemu vývoju v tejto oblasti. Na druhej strane 

však prinášajú výhodu aj útočníkom, ktorých snahou je práve prelomenie kvázi bezpečných techník používaných 

v súčasnosti. V literatúre sa spomínajú dva základné prístupy utajeného prenosu informácií. Prvým je utajenie 

(zašifrovanie) obsahu prenášanej informácie (kryptografia), pričom druhým utajenie samotnej existencie citlivej 

správy počas prenosu (steganografia). Tento článok sa zaoberá obidvoma metódami, pričom jeho úlohou je 

ukázať ich základnú štruktúru, rozdiely medzi nimi a bližšie popísať niektoré vybrané metódy. 

Kľúčové slová: kryptografia, steganografia, citlivá informácia, bezpečný prenos dát 

 

Abstract: Secure transmission of confidential information is still unflagging theme during the last decades. 

Uncover of confidential information or braking of protective systems may result in minor as well as incalculable 

harm, e.g. in financial sector, property damage and even threat of human life. Powerful information and 

communication technologies help to continuous development in this area. On the other hand, it also benefits the 

attackers that are trying to break the quasi secure technique utilized nowadays. The literature mentions two basic 

approaches of secret information transfer. The first is the secrecy of the content of transmitted information 

(cryptography) and the second is concealment of confidential information itself during transmission 

(steganography). The article discusses both methods and its task is to describe their basic structure, differences 

and the further description of some selected methods.  

Keywords: cryptography, steganography, confidential information, secure data transmission 

 

1.ÚVOD 

Bezpečnosť informačného obsahu je v dnešnej dobe postavená na sofistikovaných algoritmoch, ktoré danú 

citlivú informáciu šifrujú, alebo sú postavené na ukrytí jej samotnej existencie. Podľa toho rozlišujeme dva 

základné systémy: 

1. systémy kryptografie a 

2. systémy steganografie. 

Kryptografické systémy majú dlhú históriu a postupne sa vyvinuli od jednoduchších metód (napr. Cézarova 

šifra) až po zložité sofistikované šifry (AES, RSA, ...). 

Steganografické systémy sú taktiež známe už od staroveku a prešli veľkým vývojom. Pokiaľ v minulosti boli 

známe skôr metódy postavené na technickom základe (voskové doštičky, neviditeľný atrament) dnes je 

steganografia zväčša vecou ukrytia informácie v elektronickej podobe. 

Keďže sú známe sústavné útoky na prelomenie najnovších metód steganografie aj kryptografie, vývoj v tejto 

oblasti musí neustále napredovať [1]. 

 

2.  KRYPTOGRAFICKÉ SYSTÉMY 

Na Obrázok 1 je načrtnutý základný model kryptografického systému.   

 
Obrázok 1 Model konvenčného kryptografického systému 

                                                           
1 Ing. Vladimír Hajduk, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, 

Letná 9, 042 00  Košice, Vladimir.Hajduk@tuke.sk 
2 prof. Ing. Dušan Levický, CSc., Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU 
v Košiciach, Letná 9, 042 00  Košice, Dusan.Levicky@tuke.sk 
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Na strane vysielača sa citlivá správa M zašifruje pomocou šifrovacieho algoritmu E za prítomnosti tajného kľúča 

k. Výsledkom je zašifrovaná správa C. Tento proces je vyjadrený vzťahom (1).  

)(MEC k
                  

(1) 

Takto zašifrovaná správa putuje prenosovým kanálom až dorazí k adresátovi, na stranu prijímača, kde je 

vykonaný inverzný proces k šifrovaniu – dešifrovanie (2).  

)(CDM k
     

(2) 

Kryptografické systémy sa podľa typu kľúča delia na systémy s tajným a systémy s verejným kľúčom. Systémy 

s tajným kľúčom používajú rovnaký kľúč na šifrovanie aj dešifrovanie, pričom bezpečnosť takéhoto systému 

spočíva v utajení kľúča, ktorý si odosielateľ a adresát musia vymeniť pred realizáciou samotnej komunikácie. 

Model kryptografického systému s tajným kľúčom je zobrazený na Obrázok 1.  

Systémy s verejným kľúčom používajú dvojicu kľúčov, tzv. verejný kľúč na šifrovanie (3) a tzv. súkromný 

kľúč na dešifrovanie (4). Súkromný kľúč je matematickými operáciami odvodený zo známeho verejného kľúča, 

pričom bezpečnosť takéhoto systému je založená práve na zložitosti týchto matematických operácií. 

)(
1

MEC k
     

(3) 

)(
2

CDM k
     

(4) 

 

Kryptografia na báze eliptických kriviek 

Kryptografia na báze eliptických kriviek (ECC, Eliptic Curve Cryptosystem) patrí medzi systémy kryptografie 

s verejným kľúčom. V ECC je daná krivka definovaná nad konečným poľom, GF(p) a GF(2p), kde p je 

prvočíslo. Eliptická krivka nad poľom GF(2p) je definovaná ako rovnica (5), pričom a a b ϵ GF(2p) sú konštanty 

a b ≠ 0. 

baxxxyy  232

     
(5) 

Dva základné operácie s krivkami sú pridávanie bodu a zdvojenie bodu. Pridávanie bodu vypočíta tretí bod na 

krivke na základe dvoch rozdielnych vstupných bodov, pričom zdvojenie bodu vypočíta tretí bod na krivke, 

pokiaľ oba vstupy predstavujú rovnaké body. Tieto operácie sú vytvorené použitím modulárnej aritmetiky 

(modulo), kde sú požadované modulárne sčítanie, odčítanie, násobenie a inverzia. V skutočnosti súčet môže byť 

počítaný použitím bitového exclusive OR (XOR), zatiaľ čo násobenie pomocou konštanty je počítané 

jednoduchou iteráciou súčtu.  

Zohľadňujúc implementáciu ECC nad poľom GF(2p) je modulárna inverzia ďalšou časťou nákladov s výnimkou 

modulárneho súčinu. Lopez and Dahab [2] navrhli rýchly súčin nad poľom GF(2p) bez modulárnej inverzie na 

počítanie x-ovej súradnice a s iba jednou modulárnou inverziou potrebnou na získanie súradnice y jednotlivých 

bodov [3]. 

Hlavnou výhodou ECC je rýchlosť šifrovania a menšie nároky na technické prostriedky [4]. 

 

Symetrická šifra AES 

Rijndaelov algoritmus bol prijatý ako AES (Advanced Encryption Standard) v roku 2001 [5]. Štandard 

podporuje veľkosť blokov 128, 192 a 256 bitov s dĺžkou kľúča 128 bitov. AES sa zameral na používanie 

veľkosti bloku výlučne 128 bitov, pričom na druhej strane, kľúč môže variovať medzi hodnotami 128, 192 alebo 

256 bitov. Proces šifrovania začína pridaním vstupného kľúča, nasledovaného jednotlivými rundami, ktorých 

počet je závislý práve od veľkosti kľúča. V rundách sa objavujú 4 transformácie:  

2 „SubstituteBites“,  

3 „ShiftRows“,  

4 „MixColumns“ a  

5 „AddRoundKey“. 

Operácia SubstituteBites predstavuje substitúciu bajtov na základe tabuliek S-boxov pre priamu aj inverznú 

substitúciu. Operácia ShiftRows predstavuje posun bajtov v riadku nasledujúcim spôsobom: prvý riadok v bloku 

ostane bez posunutia, druhý sa posunie o 1 bajt vľavo, druhý o 2 a tretí o 3 bajty v rovnakom smere. 

MixColumns transformuje individuálne každý stĺpec bloku podľa polynómu {03}x3 +{01}x2 +{01}x +{02}. 

Posledná operácia v runde AddRoundKey realizuje súčet XOR 128 bitov bloku so 128 bitmi kľúča danej rundy, 

ktorá sa vykonáva po stĺpcoch. Všetky potrebné rundové kľúče sú generované pomocou určitého postupu, 

špecifikovaného v štandarde (expanzia kľúča) [3]. 

 

3.  STEGANOGRAFICKÝ SYSTÉM 

Systém steganografie naproti kryptografickému systému nehľadá spôsob ako citlivú informáciu zašifrovať, ale 

ukryť jej samotnú existenciu. Model steganografického systému je zobrazený na Obrázok 2 [6].  
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Obrázok 2Model steganografického systému 

 
Na strane odosielateľa sa citlivá informácia𝑀 vloží do krycích dát𝐼 za prítomnosti tajného kľúča𝑘. Tento proces 

sa nazýva vloženie a jeho výstupom sú označené dáta𝐼𝑆. Takto získané dáta sa prenášajú verejným prenosovým 

kanálom, ako klasické médiá. Funkcia vloženia sa dá zapísať rovnicou (6). 

 MIEI k
S ,       (6) 

𝐸𝑘 vyjadruje algoritmus vloženia za prítomnosti kľúča 𝑘. 

Na prijímacej strane dôjde k extrahovaniuD = 𝐸𝑘
−1  tajnej správy z neškodne vyzerajúcich označených dát. 

K tomu je potrebná znalosť tajného kľúča, použitého pri vložení, ktorý musí byť adresátovi doručený pred 

realizáciou tajnej komunikácie. 

 Funkcia extrahovaniapredstavuje inverznú operáciu k funkcii vloženia, ktorá bola aplikovaná na strane 

vysielača (7).  

 S
k IEM 1       (7) 

Kategorizácia jednotlivých metód utajenia spočíva v spôsobe vloženia informácie do konkrétneho krycieho 

média. Uvedené techniky steganografie v tomto príspevku uvažujú statické obrazy ako krycie médium.  

 

Substitučné metódy 

Základom substitučných metód jenáhrada redundantnej časti obrazu bitmi vkladanej správy. Najznámejšou 

substitučnou metódou je metóda LSB (Least Significant Bit), ktorá nahrádza práve LSB rovinu bitmi danej 

správy. Táto rovina obsahuje najmenej informácie o obraze (zmena v jase len o 1 jednotku), a tak zmena týchto 

bitov nespôsobí výraznú degradáciu kvality obrazu. Substitučné metódy sa vyznačujú väčšou kapacitou 

vkladanej informácie, no na druhej strane nízkou robustnosťou (odolnosťou voči modifikovaniu, resp. 

odstráneniu vloženej informácie). 

 

 Metóda aplikácie paritných bitov 

Metóda aplikácie paritných bitov spočíva v rozdelení vkladanej správy na neprekrývajúce sa časti Rj o presne 

danej veľkosti i=1,2,...,k. Následne je vypočítaný paritný bit pre túto oblasť (8).  

2mod)()(

1 












 



k

i
ijj RLSBRPB     (8) 

V prípade, že je bit vkladanej správy rozdielny od paritného bitu, tak sa vykoná modifikácia LSB bitu 

ľubovoľného prvku v danej časti Rj. Pri extrakcii sa vypočítajú paritné bity daných oblastí a zoradia do 

postupnosti.  

Táto metóda sa vyznačuje nízkou robustnosťou, nižšou kapacitou ako LSB metóda (počet vkladaných bitov je 

závislý od počtu oblastí). Plusom je vyššia nevnímateľnosť, čiže nižšia degradácia kvality označeného obrazu.  

 

Štatistické metódy 

Proces vkladania sa v tomto prípade uskutočňuje zmenou niektorých štatistických vlastností obrazu. Najčastejšie 

sú to rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej, stredná hodnota, disperzia hodnoty bloku a iné. Tieto 

operácie sa vo všeobecnosti vykonávajú po blokoch. Výsledky týchto výpočtov sa používajú ako referenčné 

hodnoty pri vkladaní aj extrakcii tajnej správy. Medzi takéto techniky patria metódy „Patchwork“ [7] 

a „OutGuess“ [8]. 

 

Transformačné techniky 

Na vkladanie využívajú transformovanú oblasť, získanú rôznymi transformačnými technikami. Najčastejšie sú to 

DCT, DWT a DFT, pričom sa začínajú využívať aj menej známe transformácie a rovnako aj 

aplikácia kombinácie viacerých transformácií. Tajná správa sa teda vkladá do transformačných koeficientov 

krycích dát.  
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Jedna z najrozšírenejších techník je metóda F5 [9], ktorá bola navrhnutá pre JPEG obrazy na dosiahnutie vysokej 

kapacity bez narušenia bezpečnosti. Metóda vkladá bity tajnej správy do AC DCT koeficientov, pričom znižuje 

ich absolútnu hodnotu o 1. Vďaka tejto operácii sa ponechá prirodzený výzor histogramu DCT koeficientov 

a obraz vyzerá ako keby bol iba komprimovaný. Je účinný proti histogramovému útoku.  

 

Techniky rozprestretia spektra 

Tieto metódy využívajú teóriu rozprestretia spektra signálu s cieľom dosiahnutia čo najlepších vlastností 

steganografických systémov. Na rozprestretie spektra signálu sa používa priama modulácia pseudonáhodnou 

postupnosťou (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum). Vkladanie sa vykonáva zväčša v kombinácii 

s transformačným kódovaním. Hovoríme teda o vkladaní (namodulovaní) rozprestretej tajnej správy do 

transformovanej oblasti krycieho objektu. Jednou z výhod, ktorú je možné dosiahnuť je zvýšenie robustnosti. 

Preto sa tieto techniky najčastejšie využívajú pri vodoznakoch, ktoré by mali odolať aj úmyselným mazacím 

útokom. 

 

3  ZÁVER 

V tomto príspevku boli popísané základné metódy utajenia informačného obsahu využívané v súčasnosti. 

Taktiež bola uvedená a bližšie popísaná ich fundamentálna konštrukcia. Zatiaľ čo sa metódy kryptografie usilujú 

o zašifrovanie (znemožnenie rozlúštenia obsahu správy), bezpečnosť steganografie je založená na 

sofistikovanom ukrytí správy do „nevinne“ vyzerajúcich (krycích) dát.  

Klasifikácia kryptografických metód ukázala, že podľa typu kľúča sa delia na systémy s tajným kľúčom 

a systémy s verejným kľúčom. Pri prvých spomenutých je bezpečnosť postavená na utajení kľúča, pričom pri 

kryptografii s verejným kľúčom je to matematická zložitosť výpočtu súkromného kľúča zo známeho verejného. 

Ako príklad kryptografie so súkromným kľúčom bol uvedený široko používaný algoritmus AES. Metóda 

využívajúce eliptické krivky ECC je zase typickým a perspektívnym príkladom šifry s dvojicou kľúčov – 

verejným a súkromným.  

Zistili sme taktiež, že steganografia modifikuje dáta za účelom ukrytia citlivých informácií. Podľa toho, akým 

spôsobom pristupuje ku samotnému vkladaniu informácie rozlišujeme viacero metód. V tomto článku bolo 

uvedených 5 základných metód. Najjednoduchšie substitučné metódy modifikujú LSB rovinu, pričom sa 

vyznačujú vyššou kapacitou, no nízkou robustnosťou. Metóda aplikácie paritných bitov sa zase vyznačuje nižšou 

kapacitou ako LSB metóda. Plusom je však vyššia nevnímateľnosť, keďže počet vkladaných bitov je limitovaný 

počtom oblastí. Medzi robustnejšie metódy patria štatistické systémy, transformačné techniky a techniky 

využívajúce rozprestretie spektra signálu.  
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RUČNÉ PALNÉ ZBRANE VO VÝZBROJI POLICAJNÉHO 

ZBORU 
 

Peter HAVAJ1 - Dušan REPČÍK2 

 

SMALL ARMS IN THE ARMAMENTS OF THE POLICE FORCE 
 

 

Abstrakt:Článok obsahuje  vypracovanú problematiku rozdelenia a druhov strelných zbraní ako efektívneho 

donucovacieho prostriedku policajta v boji proti kriminalite a taktiež poskytuje základné informácie a stručný 

prehľad o strelných zbraniach zavedených do aktívnej výzbroje Policajného zboru Slovenskej republiky v 

súčasnosti. Taktiež sa v minimálne potrebnej miere zaoberá aj požadovanou problematikou používaného streliva.  

Kľúčové slová: policajný zbor, zbraň, pištoľ, revolver, puška, strelivo 

 

Abstract: The article contains elaborated the issues of division and types of firearmsas an effective means of 

coercive police officer in the fight against crime and also provides background information and a brief overview 

of the firearms introduced into the active arms of the Police Force of the Slovak Republic today. Also, the 

minimum extent necessary, addresses the issue of misuse of ammunition required. 

Keywords: Police Force, gun, pistol, revolver, rifle, ammunition 

 

 

1  ÚVOD  

V súčasnosti sa vo výzbroji Policajného zboru Slovenskej republiky nachádza množstvo ručných palných zbraní 

rôznych známych svetových značiek. Aj napriek tomu, že každá zo spomínaných zbraní pochádza z dielne 

renomovanej zbrojárskej spoločnosti s dlhoročnú tradíciu vo vývoji a výrobe zbraní mnohé z nich sa práve do 

výzbroje dostali ešte počas existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov a teda kritéria ktoré musia dnešné 

moderné, služobné zbrane spĺňať uţ dávno nespĺňajú. Na zozname ručných palných zbraní zavedených do 

výzbroje Policajného zboru však môžeme nájsť aj zbrane, ktoré sú celosvetovo uznávané odbornou, ale i laickou 

verejnosťou a sú nimi vyzbrojené mnohé známe ozbrojené zbory, agentúry ale aj špeciálne vojenské či policajné 

jednotky.   

 

2  Druhy ručných palných zbraní  

Palné zbrane sa rozdeľujú podľa spôsobu ovládania , konštrukcie a funkčného princípu.  

Podľa spôsobu ovládania : zbrane, ktoré sa pri streľbe držia jednou rukou, spravidla nazývame krátke palné 

zbrane. Pokiaľ sa zbraň pri streľbe drží oboma rukami hovoríme o dlhých palných zbraniach.   

 

Podľa funkčného princípu: pokiaľ je po každom výstrele nevyhnutné zbraň opakovane ručne nabiť, teda náboj 

ručne vložiť do nábojovej komory, hovoríme o jednoranovej zbrani. Pokiaľ je náboj do nábojovej komory 

zasunutý zo zásobníku, pomocou ručne ovládaného záveru, ide o zbraň opakovaciu. Ak je však nábojová komora 

po každom výstrele automaticky opakovane nabitá  a zbraň strieľa jednotlivými ranami, jedná sa o samo 

nabíjaciu zbraň. U plne automatických zbraní je možné jedným stlačením spúšte viesť viacero výstrelov 

nasledujúcich bezprostredne po sebe.   

Dlhé lovecké palné zbrane sa ďalej delia podľa vývrtu hlavne. Zbrane s hladkým vývrtom hlavne nazývame 

brokovnice a zbrane s drážkovým vývrtom hlavne sa nazývajú guľovnice. (Kneubuehl,2004)  

 

3  Základné časti ručných palných zbraní  

Hlaveň  

Ide o najdôležitejšiu a vývojovo najstaršiu časť palnej zbrane. V podstate sa jedná o trubku,  kde vo vnútornom 

priestore tejto trubky dochádza k urýchleniu strely. Na zadnom konci hlavne, v rozšírenom vývrte sa nachádza 

nábojová komora, ktorá svojim tvarom a rozmermi odpovedá príslušnému náboju. Strelivo, ktoré je možné v 

hlavni používať, je tak jednoznačne určené tvarom nábojovej komory.   

Vývrt hlavne môže byť hladký, alebo drážkovaný. Hladké hlavne nám slúžia k streľbe guľových, alebo šípových 

striel. Pri streľbe  z hlavne s drážkovaným vývrtom získava strela rýchlu rotáciu okolo svojej osy. Táto rotácia 

zaisťuje strele relatívne nemennú polohu strely na dráhe letu.   

                                                           
1 Ing. Peter Havaj, PhD. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, O4000 Košice, Ústav ekonomickej a technickej 

bezpečnosti, e-mail: peter.havaj@vsbm.sk 
2 Prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, O4000 Košice, Ústav ekonomickej 
a technickej bezpečnosti, e-mail:dusan.repcik@vsbm.sk 
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Priemer vývrtu hlavne sa nazýva kaliber. Kaliber drážkovaných hlavní spravidla udáva priemer meraný v 

poliach, čo sú výstupky medzi drážkami vývrtu hlavne. Brokovnice, ktoré majú hladký vývrt hlavne sa kaliber 

vyjadruje odlišným spôsobom. Kaliber brokovnice udáva číslo, ktorým je vyjadrený počet olovených gulí s 

priemerom vývrtu danej hlavne. To znamená, ţe menšie číslo kalibru označuje hlaveň zbrane s menším 

priemerom vývrtu.   

Záver  

Konštrukcia zbraní, ktoré boli nabíjané zozadu si vyžadovala vývoj nového zariadenia, ktoré by bolo schopné 

vţdy pred nabitím pootvoriť zadný koniec hlavne a následne po nabití zadný koniec hlavne uzavrieť. Toto 

zariadenie sa nazýva záver.   

Otváranie a zatvárenie záveru možno vykonávať ručne, alebo prostredníctvom výstrelu. Pri automatickom 

pohybe záveru sa k opakovanému nabitiu zbrane využíva energia pochádzajúca z predchádzajúceho výstrelu, 

buď vo forme energie spätného rázu alebo energie časti plynov odobraných priamo z hlavne zbrane. U zbraní, 

ktoré využívajú odber plynov je v prednej polovici hlavne vyvŕtaný otvor nazývaný tiež kanálik. Týmto otvorom 

sa po výstrele odvádza časť plynov proti piestu, ktorý následne pomocou spojovacej tyče odomyká a otvára 

záver. Proces odomykania záveru sa začína v okamihu, kedy strela míňa kanálik.    

Rovnako tak u zbraní ktoré využívajú k ovládaniu uzamknutého záveru energiu spätného nárazu je z 

bezpečnostných dôvodov zaistené spoľahlivé uzatvorenie vývrtu hlavne po dobu pôsobenia vysokého tlaku 

plynov. Konštrukcia zbrane zabezpečí, že k otvoreniu záveru dôjde s určitým oneskorením.  

Bicie a spúšťové ústrojenstvo  

Každá palná zbraň je vybavená zariadením, ktoré má za úlohu iniciovať náboj. Takéto zariadenia sa nazýva bicie 

a spúšťové ústrojenstvo a konštrukčne a funkčne býva často úzko späté so záverom zbrane. Súčasťou bicieho a 

spúšťového ústrojenstva je úderník, bicí kohút, bicia pružina, spúšťová páka, pružina spúšte a spúšť. Energiu 

potrebnú k odpáleniu náboja zabezpečuje bicia pružina. Bicia pružina sa napína rôznymi spôsobmi. U zbraní s 

jednočinnou spúšťou (SA-Single-Action) sa pružina napína buď ručne alebo záverom zbrane. U zbraní s 

dvojčinnou spúšťou (DA-DoubleAction) je možné biciu pružinu napnúť tlakom prsta na spúšť (pretlačením 

spúšte). Odpor spúšte je v tomto prípade podstatne vyšší ako pri jednočinnom spúšťaní dopredu napnutého 

bicieho ústrojenstva.  U zbraní s výlučne dvojčinnou spúšťou (Double Action Only) môže byť bicie ústrojenstvo 

napnute iba pretlačením spúšte.   

Nechcenému, respektíve náhodnému výstrelu bránia poistky zbrane, ktoré sú súčasťou bicieho a spúšťového 

ústrojenstva. Najčastejším spôsobom zaistenia  zbrane je zamedzenie pohybu spúšte. Moderné zbrane uţ majú 

poistku bicieho kohúta alebo úderníka.   

Mieridlá    

Dráha strely sa vo vzduchu pod vplyvom gravitačnej sily zeme zakrivuje, preto musí zámerná a nemerná 

priamka vývrtu hlavne zvierať určitý uhol takzvaný zámerný uhol. Zámerný uhol sa nastavuje pomocou 

mieridiel.   

Existujú dve zásadne odlišné druhy mieridiel, otvorené  a optické. S otvorenými mieridlami sa na ciel mieri 

pomocou dvoch bodov, ktoré sú od seba vzdialené čo možno najviac. Muška sa nachádza bližšie pri očiach, 

naopak cieľnik ďalej od očí. Nevýhodou otvorených mieridiel je rozdielna vzdialenosť mušky, cieľnika a cieľa 

od oka, čo má za následok že strelec nemôže vidieť všetky tri body naraz.   

U optických mieridiel sa rovina cieľa premieta do roviny prostriedku zamierenia (nitkového kríža). Strelec tak 

zároveň vidí ostrý obraz mieridiel a cieľa.    (Kneubuehl 2004, str. 43-45)  

Krátke palné zbrane  

Krátke palné zbrane sa delia na dve skupiny. U pištolí tvorí nábojová komora a hlaveň jeden pevný celok, 

naopak u revolverov je viacero nábojových komôr usporiadaných v otáčajúcom sa valci za hlavňou 

zbrane.(Kneubuehl,2004)     

Revolvery  

Revolver pracuje na princípe otáčajúceho sa valca okolo svojej osi, pričom  sa postupne všetkými komorami 

spája s pevnou hlavňou. Následne sa komora stáva predlženým vývrtom hlavne, čím plní úlohu nábojovej 

komory. Valec revolvera má 4   až 8 komôr, najčastejšie však 6. Otáčanie valca sa zabezpečuje mechanicky, kde  

je zdrojom energie svalová aktivita strelca prostredníctvom bicieho a spúšťového ústrojenstva a to buď tlakom 

na kohútik, alebo spúšť. Po výstrele ostávajú nábojnice  vo valci. Bicie ústrojenstvo je u revolverov so skrytým, 

poloodkrytým a viditeľným kohútikom. Výhodou revolverov je ich spoľahlivosť pri streľbe , nakoľko k zlyhaniu 

výstrelu z viny zbrane je minimálne. V prípade, ak by došlo k zlyhaniu v dôsledku chybného streliva stačí 

jednoducho opäť stlačiť spúšť. Naopak nevýhodou je menšia kapacita valca oproti pištoli, taktieţ zdĺhavejší 

proces znovu nabitia zbrane.(Cigánik,1998,str. 26)  

Hlavné časti a ich popis   

Hlaveň,  Rám,  Bubienok, Rukoväť, Kohút; Kohútik,  Muška,  Cieľnik,   Lúčik,  Jazýček spúšte  

Hlavné časti revolveru  
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Hlaveň: časť zbrane,  ktorá vedie  strelu požadovaným smerom a spôsobom.  Rám: súčasť revolvera, v ktorej sú 

uložené alebo sú na nej upevnené ostatné časti zbrane. Rukoväť: časť slúžiaca na pevné uchopenie zbrane pri 

streľbe. Kohút; Kohútik: kladivko s výstupkom alebo ryhovaním na ručné ovládanie spúšťového mechanizmu.  

Jazýček spúšte: vonkajšia časť spúšte, ktorá je ovládaná prstom. Lučík: chráni jazýčka spúšte pred mechanickým 

poškodením. Muška: mieridlo umiestnené v prednej časti zbrane pri ústí hlavne. Cieľnik: mieridlo nachádzajúce 

sa na zadnej časti zbrane, ktoré môže byť pevné, alebo nastaviteľné. Bubienok: nábojové komory zoradené 

axiálne v otočnom valci. (legistelum.sk,2012)   

Pištole  

Pištole sa od revolverov líšia hlavne tým, že nemajú náboje umiestnené vo valci, ale v schránkovom zásobníku, z 

ktorého sú postupne pri opakovanom pohybe záveru podávané do nábojovej komory. Vyhodenie prázdnej 

nábojnice a následné dopravenie náboja do nábojovej komory je uskutočňované automaticky a to 

prostredníctvom prachových plynov vznikajúcich chemickou reakciou v nábojnici náboja. Automatická činnosť 

mechanizmu zaisťuje omnoho vyššiu rýchlosť streľby, ako je to pri revolveroch, nakoľko vždy nasledujúci náboj 

je dopravený do komory zbrane takou rýchlosťou, že okamžite po výstrele je streľbu možno opakovať. Po 

výstrele je prázdna nábojnica z pištole vyhodená, tak že po vystrelení všetkých nábojov sú nábojová komora 

pištole a a zásobník prázdne, čo umožňuje okamžité prebitie zbrane a následné jej opakované použitie. 

(Ţuk,1988, str. 18)  

Princípy automatickej činnosti:   

Systém neuzamknutý  - Využitie spätného nárazu s dynamickým záverom a pevnou hlavňou. - Využitie energie 

prachových plynov s hlavňou pohyblivou vpred a pevným záverom   

Systém polo uzamknutý  - Pomocou valcov   

C. Systém uzamknutý  - Využitie spätného nárazu s dlhým pohybom hlavne. - Využitie spätného nárazu s 

krátkym pohybom hlavne   

 

Konštrukcia bicieho a spúšťového zariadenia:   

a) systém vo vnútri skrytý s - úderníkom, - kohútikom,   

b) systém s vonkajším kohútikom, kde je - moţnosť uskutočniť prvý výstrel iba stisnutím spúšte bez 

predchádzajúceho natiahnutia kohútika, - niektoré len spúšťovým napínaním. (Cigánik, 2003, str. 25)  

Hlavné časti a ich popis   

Hlaveň,   Záver,  Telo,  Rukoväť,   Kohút; Kohútik,   Poistka,  Cieľnik,  Muška,  Lučík,  Jazýček spúšte,  

Zásobník  

Hlavné časti pištole  

Hlaveň  časť zbrane,  ktorá vedie  strelu požadovaným smerom a spôsobom. Podľa vývrtu poznáme hlaveň s 

polygónovým a drážkovaným vývrtom.  Záver: zariadenie uzavierajúce (uzamykajúce) nábojovú komoru, 

zabezpečuje zasunutie náboja do nábojovej komory, následné vytiahnutie prázdnej nábojnice z nábojovej 

komory. Telo:  súčasť pištole, ktoré spája ostatné časti zbrane do jedného celku.  Rukoväť:  časť slúžiaca na 

pevné uchopenie zbrane pri streľbe. Kohút; Kohútik:  kladivko s výstupkom alebo ryhovaním na ručné ovládanie 

spúšťového mechanizmu. Jazýček spúšte: vonkajšia časť spúšte, ktorá je ovládaná prstom.  

Lučík: chráni jazýčka spúšte pred mechanickým poškodením. Muška: mieridlo umiestnené v prednej časti zbrane 

pri ústí hlavne. Cieľnik: mieridlo nachádzajúce sa na zadnej časti zbrane, ktoré môže byť pevné, alebo 

nastaviteľné. Poistka: súčasť zbrane, ktorá zaisťuje bezpečnosť pri manipulácii so zbraňou a zároveň predchádza 

náhodnému výstrelu. Zásobník: zariadenie, ktoré slúži na uloženie a následné zásobovanie zbrane nábojmi pri 

streľbe. (legistelum.sk,2012)  

 

4  Pištole vo výzbroji Policajného zboru  

9 mm pištoľ ČZ vzor 82   

V roku 1982 bola do výzbroje zavedená nová československá služobná pištoľ, ktorá mala v bezpečnostných 

zložkách nahradiť zastarané vojenské pištole vzor 52a ČZ 50/70 kalibru 7,65 mm Browning. Pištoľ bola 

vyvinutá v dnešnej Českej zbrojovke Uhorský Brod. Pištoľ kalibru 9 mm vzor 82 je zbraň jednotlivca určená  k 

vlastnej obrane, k napadnutiu protivníka a boju na malé vzdialenosti maximálne do 50 m. Ide o samo nabíjaciu 

pištoľ s pevnou hlavňou. Základným konštrukčným prvkom zbrane je jej telo. Hlaveň kalibru 9 mm je do tela 

pištole nalisovaná, zaistená kolíkom a má štvorvrcholový polygonálny vývrt. Telo pištole je vyrobené z 

hliníkové zliatiny, lúčik spúšte umožňuje streľbu ej v rukaviciach. Pištoľ je prispôsobená pre streľbu pravou aj 

ľavou rukou a je vybavená mechanickou i automatickou poistkou. Maximálny dostrel pištole je 1 300 metrov, 

efektívny dostrel je 50 metrov.  Zásobník je dvojradový, pričom jeho kapacita je 12 nábojov kalibru 9 mm 

Makarov.  (Lauber, 2007, str. 8)   

9 mm pištoľ ČZ vzor 75   

Pištoľ CZ vzor 75 je pravdepodobne  jednou z najlepších  zbraní, ktorá kedy opustila brány československých 

zbrojoviek. Paradoxne však túto vynikajúcu zbraň československé ozbrojené zložky zo začiatku do výzbroje 

prijať odmietali, nakoľko kaliber 9 mm Parabellum nepatril k štandardom Varšavského paktu.  Do výzbroje 
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Policajného zboru SR, bola  zavedená nie však komplexne, ale iba  pre vybrané útvary    v roku 1992, vtom čase 

ešte Federálnym ministerstvom vnútra. (Hogg, 2009, str. 101) Pre zabezpečenie činnosti zbrane je využívaný 

tlak plynu na dno nábojnice. Spúšťový a bicí mechanizmus umožňuje dvojčinnú funkciu - DÁ. Bicí 

mechanizmus je vybavený bezpečnostným záchytom kohútika. Zbraň možno zaistiť len v prípade, ak je kohútik 

zbrane natiahnutý. Najväčší dostrel zbrane je približne 2 100 metrov, pričom priestor ohrozenia je po celej dráhe 

letu strely. Efektívny dostrel je 50 metrov. Bojová rýchlosť streľby je 30 výstrelov pri mierenej streľbe za 36 

sekúnd. (Cigánik,2003)    

9 mm pištoľ ČZ vzor 75 D Compact   

Služobná pištoľ CZ 75 D Compact, vychádza z konštrukcie pištole CZ 75. Táto skvelá zbraň bola po niekoľkých 

rokoch najnáročnejších skúšok zaradená do výzbroje Polície Slovenskej republiky. Ide o zbraň, ktorá je odolná, 

nadmieru spoľahlivá a precízne vyvážená. Univerzálna pištoľ CZ 75 D Compact je konštruovaná tak, aby 

vyhovela v podmienkach a situáciách, s ktorými sa príslušníci policajného zboru pri plnení úloh denne 

stretávajú.  

  Nízka hmotnosť a kompaktnosť predurčujú pištoľ CZ 75 D Compact jak k osobnej obrane, tak aj k dlhodobému 

noseniu. Podľa hodnotenia z radou policajných  a vojenských tendrov patrí CZ 75 D Compact medzi najlepšie 

pištole sveta, ktorá taktiež spĺňa prísne podmienky a kritéria NATO. Kapacita zásobníku je v prípade tejto 

zbrane 14 nábojov.  (RČZ, 2010)   

9 mm pištoľ Glock 17   

Ide o základný model zbrane rakúskej firmy Glock, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné modely. Glock 17 

kalibru 9 mm Parabellum je celosvetovo uznávanou zbraňou, ktorá je vo výzbroji ozbrojených zložiek po celom 

svete. Rám zbrane je vyrobený z kompozitných zliatin a syntetických materiálov, čo výrazne znižuje hmotnosť 

zbrane a zvyšuje jej odolnosť voči vonkajším vplyvom.  Medzi ďalšie výhody tejto zbrane nepochybne patrí 

skutočnosť, ţe sa skladá iba z 32 súčiastok, ktoré sú vo väčšine prípadoch zhodné so súčiastkami ostatných 

modelov. Pištoľ však nedisponuje manuálnou poistkou čo možno vnímať ako nevýhodu, avšak bezpečnosť pri 

jej používaní zabezpečujú vnútorné poistky spúšte, zápalníku a spúšťovej páky. Maximálny dostrel tejto skvelej 

zbrane je približne 2 000 metrov, pričom efektívny dostrel je 50 metrov.  Kapacita zásobníku u tohto modelu je 

17 nábojov. (Hogg,2009, str. 146)    

9 mm pištoľ Glock 19   

Glock 19 je v podstate  kompaktná verzia modelu 17 s kratšou hlavňou, a puzdrom záveru. Zásobník uvedeného 

modelu má  kapacitou 15 nábojov. (Hogg, 2009, str. 146)   

9 mm pištoľ Sig Sauer P226  

V roku 1980 Švajčiarska firma Sig Sauer na základe súťažte vypísanej americkou armádou skonštruovala samo 

nabíjaciu pištoľ P226 celokovovej konštrukcie s uzamykacím záverom. Záver zbrane je oceľový, no rám zbrane 

je vyrobený z ľahkej zliatiny čo má pozitívny vplyv aj na celkovú hmotnosť zbrane. Rovnako ako už u vyššie 

spomínaných zbraní je efektívny dostrel aj tejto zbrane 50 metrov. Zásobník zbrane je dvojradový, pričom jeho 

kapacita je 15 nábojov kalibru 9 mm Luger. 

 Samopaly  

Samopaly sú univerzálne ručné palné zbrane používané jednotlivcom pri plnení špeciálnych úloh.  Ide o 

automatickú zbraň používajúcu pištoľové strelivo. Od útočnej pušky sa líši iným princípom samo nabíjania a 

použitým strelivom s menšou prachovou náplňou, ktoré podmieňuje aj menší účinný dostrel samopalov. Princíp 

tohto druhu automatických zbraní je založený na pôsobení spätného rázu s dynamicky neuzamknutým uzáverom 

a pevnou hlavňou. Funguje tak, že na čelnej ploche hlavy uzáveru je zápalník, ktorý pri uzavretí automaticky 

odpáli náboj a cyklus sa opakuje dovtedy, kým je stlačená spúšť. Pri uvoľnení jej mechanizmus pohyb smerom 

dopredu zastaví. Odpaľovanie je zo zadnej polohy uzáveru.  (wikipedia.org,2012)  

 

5  Samopaly, útočné pušky a brokovnice vo výzbroji Policajného zboru  

7,65 mm samopal vzor 61 Škorpión   

Vo svete veľmi dobre známy samopal vzor 61 Škorpión skonštruovaný v  Brne na základe požiadavky 

špeciálnych zložiek armády a ministerstva vnútra. Samopal vzor 61 Škorpión je automatická ručná zbraň 

jednotlivca, ktorá sa vyrábala v rokoch  1962– 1979. Vzhľadom k malým rozmerom a nízkej hmotnosti je 

ideálnou zbraňou pre špeciálne a bezpečnostné jednotky. Hlavným nedostatkom a zároveň nevýhodou tohto 

samopalu bola voľba náboja kalibru 7,65 mm Brownings nedostatočným zastavovacím účinkom. Účinnú streľbu 

možno viesť na vzdialenosť 50 m pri streľbe z ruky a na vzdialenosť 200 m pri streľbe s vyklopenou kovovou 

ramennou paľbou. Pri streľbe je plynule zásobovaný pištoľovými nábojmi 7,65 mm Browning z krátkeho (10 

nábojového) alebo dlhého (20 nábojového) zásobníka. Okrem malej hmotnosti  má samopal vzor 61ajveľmi 

dobrú presnosť streľby. Maximálny dostrel u tejto zbrani  je 1 500 metrov pričom smrtiaci účinok strely je až do 

800 metrov. Účinný dostrel z ruky je približne 50 metrov a z ramena do 150 metrov. Výhodou tejto zbrane je 

taktiež jej jednoduchá obsluha a vďaka ľahkej rozborke aj údržba a ošetrovanie. V súčasnej dobe sa už samopal 

vzor 61 u špeciálnych policajných jednotiek nepoužíva a bol nahradený modernejším samopalom Heckler & 

Koch MP5, napriek tomu však zostáva vo výzbroji polície SR. (Lauber, 2007, str. 22-23)    
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9 mm samopal Heckler&Koch  MP-5   

Ďalšou uţ spomínanou zbraňou používanou Policajným zborom Slovenskej republiky  a to hlavne špeciálnymi 

jednotkami, je osvedčený samopal nemeckej výroby HK MP-5 kalibru 9 mm. HK MP-5 je pravdepodobne 

najrozšírenejšou zbraňou svojej triedy v celosvetovom meradle. Vyrába sa vo viacerých verziách, ktoré sa 

nachádzajú vo výzbroji mnohých známych elitných jednotiek ako napríklad SAS, FBI, SWAT a podobne. 

Samopal HK MP-5 sa skladá z puzdra záveru s hlavňou, pričom k jej zadnej časti je pripevnená pažba. Záver 

tvorí nosič závorníku, závorník a predsuvná pružina  s vodiacou tyčkou. Spúšťový mechanizmus zbrane 

umožňuje okrem streľby dávkou a jednotlivými ranami taktiež streľbu dávkami po troch ranách. Efektívny 

dostrel zbrane je 100 metrov. Kapacita zásobníku je 15 alebo 30 nábojov. (Lauber, 2007, str. 42)     

Dlhé palné zbrane  

Vojenské dlhé palné zbrane sú vo väčšine prípadoch  automatické. U moderných konštrukcií sa uplatňuje 

výhradne princíp odberu plynov z hlavne. Zbrane strieľajúce dávkou sa zvyčajne ďalej rozdeľujú na útočné 

pušky využívané ako osobná zbraň jednotlivca a ľahké guľomety používané hlavne ako podporné zbrane 

jednotiek. Útočné pušky sú disponujú zásobníkom s kapacitou 20-30 nábojov a voličom režimu streľby, ktorý 

umožňuje streľbu jednotlivými ranami, dávkami alebo krátkymi dávkami.    

Útočné pušky  

Útočná puška je automatická (samočinná) strelná zbraň konštruovaná na puškový náboj alebo odvodený puškový 

náboj, ktorá umožňuje streľbu jednotlivými výstrelmi  a dávkami. Útočné pušky sú vo väčšine armád 

štandardnou zbraňou pechoty.   

7,62 mm samopal vzor 58   

Táto zbraň je vo výzbroji ozbrojených zložiek od roku 1959 až do dnes, pričom v prospech tejto útočnej pušky 

hovorí fakt, ţe za celú túto dobu neprešla riadnymi zmenami jej funkcií, nakoľko spoľahlivo funguje a fungovala 

za akýchkoľvek podmienok. Útočná puška Sa. vzor 58 kalibru 7,62 mm je zbraňou jednotlivca určená  

k ničeniu živej sily streľbou, ale aj pažbou, či bodákom hlavne v  boji z blízka. Činnosť záveru zbrane aktivuje 

plyn, ktorý vzniká horením prachovej náplne v hlavni, ktorý pôsobí tlakom na piest. Časť plynov ktorá vnikne 

plynovým kanálikom do priestoru piestu spôsobí tlakom pri výstrele samočinný pohyb záveru do jeho zadnej 

polohy.Do prednej polohy sa záver opäť dostane pomocou tlaku vratnej pružiny. Z uvedenej zbrani možno 

strieľať dávkami, ale aj jednotlivými ranami, pričom účinná streľba na pozemné ciele je do 600 metrov na 

vzdušné ciele jednotlivými ranami do 500 metrov, dávkami do 400 metrov. Najväčší dostrel zbrane je 2 800 

metrov. (Fencl,2005, str. 23, 24, 67)    

Brokovnice vo výzbroji Policajného zboru 
Brokovnica je lovecká, športová, ale aj vojenská a policajná ručná strelná zbraň strieľajúca prevažne hromadnou 

(brokovou) strelou. Má jednu alebo niekoľko hlavní  s hladkým vývrtom. Býva spravidla jednoranová alebo 

opakovacia, pri vojenskom určení zriedkavo aj samo nabíjacia alebo automatická. Brokovnica má osobitný 

spôsob označenia kalibru. Kaliber neoznačuje priemer hlavne, ale počet olovených gulí rovnakého priemeru 

vyrobených z jednej anglickej libry olova (0,453 kg), ktoré prejdú posuvne vývrtom hlavne. 

(wikipedia.org,2012)   

Policajné brokovnice od kedysi používaných dvojhlavňových prešli cez opakovačky „Pump action - 

pumpovačka", pohyblivé predpažbie, postupne  k samo nabíjačkám. V poslednej dobe sa začínajú vyskytovať v 

bezpečnostných zboroch i samočinné brokovnice. Pre bezpečnostné zbory sa najčastejšie vyrábajú v kalibri 12  a 

stále sú predmetom ďalšieho vývoja.  Služobné brokovnice sú predovšetkým koncipované pre inštinktívnu 

streľbu, aby sa s ňou ľahko manipulovalo i v stiesnených podmienkach ako napríklad v služobných vozidlách, v 

objektoch a podobne. Výhodou je ich použiť pre obranu proti skupine páchateľov, napríklad pri skupinovom 

útoku. Rozsah používania nábojov u služobných brokovniciach  je neobyčajne široký od bežných poľovníckych 

nábojov, cez rôzne špeciálne náboje značkovacie, plynové, až po náboje  služobné pre streľbu do páchateľa. Pri 

použití hromadných striel pre obranné účely,  hrá významnú  úlohu skutočnosť, že nebezpečenstvo strely je 

priamo závislé na jej priemere a hmotnosti. Broky a iné hromadné strely s narastajúcou vzdialenosťou rýchle 

strácajú ranivé účinky. Použitie náboja s hromadnou strelou je nielen účinnejšie širokým krytím, ale  pre blízke 

okolie bezpečnejšie. Poklesom ranivosti sa zmenšuje i riziko zasiahnutia nezúčastnených osôb v okolí 

služobného zákroku, čo je podstatnou výhodou oproti guľovým zbraniam. Služobné brokovnice si nevyžadujú 

tak dlhý výcvik, ako streľba so samopalu či útočných pušiek. Tieto zbrane sú špeciálne konštruované pre účely 

sebaobrany, významne uľahčujú inštinktívnu streľbu, z výšky boku bez zalícenia, pretože sú riešené tak, aby 

maximálne pohlcovali spätný náraz. Inštinktívna streľba bez opory je veľmi efektívna i pre menej skúseného 

strelca, ktorý sa musí brániť útoku skupiny osôb.  (Cigánik, 2003, str. 58-59)  

Opakovacia brokovnica Winchester Defender 1300   

Firma Winchester patrí v USA medzi výrobcu zbraní s najdlhšou tradíciou.   Od začiatku svojej histórie sa 

špecializuje hlavne na výrobu dlhých ručných palných zbraní. Z bohatého výrobného programu tejto firmy sa v 

PZ SR  pouţíva v  opakovacia brokovnica Winchester 1300 Defender pre všetky typy streliva kalibru 12 až do 

dĺžky nábojnice 76 mm. Ide o veľmi spoľahlivú a trvanlivú zbraň nenáročnú na obsluhu. V Policajnom zbore 

Slovenskej republiky sa používa verzia s pažbou. Základným stavebným prvkom zbrane je puzdro záveru s 
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vyhladzovacím okienkom na pravej strane, na ktorom v zadnej časti nadväzuje pažba. Vo vnútri puzdra záveru 

sa nachádza spúšťový mechanizmus a záver. Do prednej časti puzdra záveru je nasadený trubkový zásobník s 

kapacitou 7 nábojov a na ňom je nasunuté posuvné predpažbie s vodiacimi lištami, ktoré slúži k ovládaniu 

záveru.  Pred streľbou sa ťahom posuvného predpažbia vzad odomkne a otvorí záver. Následne dôjde k iniciácii 

podávača nábojov. Posunutím predpažbia smerom vpred sa prostredníctvom podávača nábojov vysunie náboj z 

trubkového zásobníku a pohybom záveru vpred zasunie do nábojovej komory. Ďalším  posunom predpažbia do 

prednej polohy sa otáčaním po funkčnej ploche uzavrie a uzamkne záver a zbraň je pripravená k výstrelu. 

(Lauber, 2007, str. 82)    

Odstreľovacie pušky  

Ide o špeciálne konštruované zbrane, ktoré sú charakteristické svojou presnosťou na veľké vzdialenosti. Tieto 

pušky sú vybavené optickými mieridlami, pričom sú výhradne určené pre účely špeciálnych jednotiek k ničeniu 

živých, ale aj neživých cieľov.  V policajnom zbore sú odstreľovacie pušky zaradené v jednotkách osobitného 

určenia. Využívajú sa v prvom rade proti narušiteľom zákona, únoscom, či v boji proti terorizmu. Požiadavka 

presnosti nútila používať klasickú pušku so záverom a ručným opakovaním pre kaliber 7,62 mm. V poslednom 

období sa úspešne uplatňujú samo nabíjacie pušky, ktoré sa po výstrele automaticky nabijú. Pri klasických 

živých cieľoch, sa predpokladá priestor, ktorý je mimo účinnú streľbu iných ručných zbraní, to je 300 až 600 m, 

prevláda však názor 800 m, ale i na vzdialenosť 1300 m.  V súčasnosti policajné jednotky väčšinou využívali 

pušky bez tlmiča hluku, no čoraz častejšie narastajú požiadavky na používanie tlmiča i v policajnej praxi. Preto 

sa zbrojárske firmy snažia dosiahnuť ideálnu konštrukciu pušky s tlmičom hluku výstrelu pre policajné jednotky.  

Pre policajné účely je vhodná odstreľovacia puška vybavená ďalekohľadom pre streľbu za denného svetla a 

ďalekohľadom pre nočné videnie. Ďalekohľady pre vojenské a policajné účely sú spravidla kalibrované v 

metroch. Vojenské pušky obvykle 600 aţ 800 m. Pre policajné účely vyhovujú ďalekohľady do vzdialenosti 300 

až 400 m. Muška a cieľnik u odstreľovacích pušiek je nastaviteľná. Taktiež  je nastaviteľná aj spúšť podľa 

individuálnych požiadaviek, t. j. prispôsobiť dĺžku chodu i odpor spuste strelcovi.  Súčasťou odstreľovacích 

pušiek je spravidla dvojnožka, ktorá umožňuje maximálne sústredenie sa na cieľ a presnú streľbu. Zbrane sa 

dodávajú v puzdre, ktoré ich chránia pri preprave.  (Cigánik, 2003, str. 72-73)  

Odstreľovacie pušky vo výzbroji Policajného zboru  

7,62 mm odstreľovacia puška vzor 63 Dragunov   

V roku 1963 bola puška Dragunov zavedená do výzbroje Sovietskej armády a následne aj ďalších armád 

Varšavské zmluvy. V ČSĽA bola zavedená  v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, pričom je vo výzbroji 

špeciálnych jednotiek Policajného zboru Slovenskej republiky dodnes. Puška Dragunov je samo nabíjacia zbraň, 

ktorá vychádza z rady zbraní typu AK, pracuje na princípe odberu plynov z hlavne tlakom na piest uložený nad 

hlavňou. Puška je nabíjaná  zo segmentového dvojradového plechového zásobníku na 10 nábojov, ktorý má 

charakteristické prelisy na bočných stenách, a je určená pre náboj 7,62 x 54 R. Efektívny dostrel je  800 metrov s 

nočným zameriavačom 300 metrov.  (Lauber, 2007, str. 82)   

 

6  Náboje do strelných zbraní  

K strelným zbraniam neodmysliteľne patrí strelivo, z čoho jednoznačne vyplýva,  že strelná zbraň môže plniť 

účel, pre ktorý bola skonštruovaná jedine s príslušným strelivom.  Strelivo je súhrnný názov pre všetok materiál, 

ktorý strelné zbrane používajú pri streľbe. Typickým strelivom palných zbraní je náboj tvorený strelou, 

výmetnou náplňou a iniciátorom respektíve zápalkou. U takzvaného jednotného streliva sú všetky komponenty 

streliva, potrebné k uskutočneniu jedného výstrelu spojené do jedného celku, teda jednotného náboja. Ak sa však 

strela nabíja oddelene od ostatných súčastí (výmetná náplň a iniciátor) hovoríme o delenom strelive.  (Kneubuehl 

,2004, str. 35)   

 V zmysle Zákona o strelných zbraniach a strelive je náboj - celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej 

zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely alebo v ktorom 

výmetová náplň nahrádza nábojnicu, Základné účinky strely Pri vniknutí strely do tela dochádza k poškodeniu 

tkaniva, orgánov a podráždeniu nervových zakončení. U postihnutého organizmu vyvolajú tieto javy pocit 

bolesti, v dôsledku poškodenia tkaniva vznikajú sekundárne reakcie ako je krvácanie, ochrnutie a podobne. 

Zranenia vedú behom určitej doby k menšiemu či väčšiemu zníženiu schopnosti jednania postihnutého. 

Určujúcimi veličinami účinku streli sú čas, behom ktorého dochádza k celkovému zneschopneniu  a miera 

obmedzenia jednania postihnutého. Strelné poranenia ktorých následkom je okamžitá smrť sú prekvapivo 

zriedkavé. To sa dá vysvetliť tým, že oblasť tela ktorého zasiahnutie vedie k okamžitému prerušeniu životne 

dôležitých funkcií, predstavujú len veľmi malú časť z celého povrchu tela. S výnimkou poškodenia životne 

dôležitých orgánov je príčinou smrti pri strelnom poranení vţdy prerušený prístup kyslíku do mozgu, ku ktorému 

dochádza v dôsledku zrútenia krvného obehu. Doba od zasiahnutia do straty akcieschopnosti závisí 

predovšetkým od polohy zásadu a druhy zasiahnutých tkanív. Zmena polohy zásahu o niekoľko milimetrov 

alebo centimetrov môže mať pri tom na účinok strely zásadný vplyv. Dôležitú úlohu zohráva taktiež fyzický stav 

postihnutého. Pokiaľ nie je krvácanie veľké, môžu byť telesné funkcie zachované aj po niekoľko minútach.  
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Štatistiky o vojnových strelných poraneniach uvádzajú, že menej než 50% zásahov hlavy, približne 35% zásahov 

v oblasti hrudníka a len 15%  zásahov brucha spôsobia smrť behom krátkej doby. Dajú sa preţiť aj poškodenia 

mozgu dokonca aj so strelným poranením srdca môţe byť útočník schopný ďalšieho konania aj po niekoľkých 

minútach. (Kneubuehl ,2004, str. 35)   

Účinok striel na živý organizmus Prvoradou úlohou strelných zbraní je cieľ nielen zasiahnuť, ale zasiahnuť ho aj 

dostatočne účinne. Rôzny spôsob použitia zbrane predpokladá rôzny účinok streliva. V prípade sebaobrany sa od 

streliva vyžaduje schopnosť čo najúčinnejšie zastaviť útok. Prevažná väčšina situácii, kedy je zbraň použitá v 

sebaobrane sa odohráva na vzdialenosť niekoľkých metrov, nakoľko je útok vo väčšine prípadov vedený z 

bezprostrednej blízkosti. O tom, či bude obrana pred útok úspešná okrem iného rozhoduje aj zastavovací účinok 

streliva. Zastavovací účinok streliva je schopnosť streliva pôsobiť na organizmus útočníka spôsobom , ktorý mu 

znemožní ďalej pokračovať v útoku. (Petro, 2000)   

Ranivý účinok streliva na živý organizmus je určený dynamickými vlastnosťami strely v okamžiku zásahu, ktoré 

sa môžu prejaviť:  Priebojným účinkom  Trieštivým a trhavým účinkom Črepinovým účinkom  

Hydrodynamickým efektom  Traumatickým šokom  Sekundárnym účinkom  Následným účinkom  Tieto účinky 

v skutočnosti môžu nastať v rôznych kombináciách, pričom môžu spôsobiť jeden, alebo niekoľko možných 

následkov. (Caras, 1995, s.162)  

Priebojný účinok možno stotožniť s objemom vzniknutého strelného kanálu Z hľadiska požadovaného účinku na 

živý terč sú nezvratne poškodené alebo zničené len tie časti organizmu, ktoré ležia priamo v dráhe strely alebo s 

nimi bezprostredne súvisia. Dochádza k nemu pri relatívne nižších dopadových rýchlostiach stabilných 

nedeformovateľných prípadne málo deformovateľných striel.  Veľkosť priebojného účinku závisí na hmotnosti, 

na dopadovej rýchlosti, na balistickej stabilite a konštrukčnej pevnosti strely.  Trieštivý a trhavý účinok sa 

rozlišuje podľa toho, do ktorej časti tela strela preniká. K trieštivému účinku dochádza pri kontakte strely s 

kosťou. Pri kontakte strely so svalovou hmotou alebo s mäkkými časťami tkaniva dochádza k trhavému účinku. 

Rozhranie medzi vznikom trieštivého alebo trhavého účinku závisí na odporu, ktorý strele kladie prostredie, na 

jeho pevnosti a deformačných schopnostiach. Odpor, ktorý kladie strela prostrediu, je ovplyvnený vlastnosťami 

strely, veľkosti dopadovej rýchlosti, hmotnosti, kalibrom, balistickou stabilitou, tvarom a konštrukčne danou 

deformačnou schopnosťou. Z hľadiska zasiahnutého objektu, je odpor ktorý kladie ovplyvnený jeho 

mechanickými vlastnosťami ako je mäkké, alebo tvrdé tkanivo alebo pomerom okamžitej rýchlosti strely.   

 Črepinový účinok vzniká pri prieniku strely prostredím subjektu, keď na strelu pôsobí sila ktorá je väčšia ako jej 

dynamická pevnosť. V takom to prípade sa strela roztriešti, napríklad pri náraze na kosť, pričom každá črepina 

pôsobí vlastnou energiou spravidla iným smerom ako bol pôvodný. Veľký črepinový účinok majú strely s 

dutinou. Traumatický šok je vyvolaný  mimovoľnou  reakciou  zasiahnutého organizmu čo má za následok 

nadmerné podráždenie nervovej sústavy, prudké potlačenie alebo utlmenie všetkých životných pochodov, 

zásadný pokles krvného obehu, prekrvenie pečene, pľúc a mozgu a nebezpečného zníženiu krvného tlaku. Tieto 

zmeny majú za následok okamžité ochabnutie svalov. Smrť spôsobená traumatickým šokom prichádza rýchlo. 

Jej príčinou je nedostatok kyslíku v mozgu vyvolaným prerušením krvného obehu.  Sekundárne účinky strel 

môžu spôsobiť ďalšie mechanické poškodenie a to takým spôsobom, ţe strela predá časť svojej energie úlomkom 

kostí a tie následne spôsobia ďalšie vážne poškodenia životne dôležitých orgánov, ktoré nemuseli byť strelou 

vôbec zasiahnuté.  Následné účinky môţe mať strela, ktorá subjekt zasiahne bez toho, aby ho vážne poranila. 

Tento účinok sa môže prejaviť neskôr a môže byť aj smrteľný napríklad v dôsledku embólie.  

Guľové náboje  

Náboje do guľových zbraní, teda náboje určené do pušiek a pištolí sa vyrábajú v rozličnom prevedení celkovej 

dĺžky a priemeru. Konštrukčné rozmery náboja sú dané. Hlavné časti všetkých guľových nábojov sú však 

rovnaké s jedinou výnimkou, ktorou  je konštrukčná odlišnosť zápalu výmetovej náplne. Poznáme dva spôsoby 

zápalu: stredový a okrajový. U najčastejšieho stredového zápalu sa v dne nábojnice nachádza lôžko s 

nalisovanou zápalkou na ktorú keď udrie zápalník vznieti sa a zapáli výmetová náplň.  U okrajového zápalu 

ktorý sa vyskytuje u streliva do malokalibroviek sa zápalná zlož vyskytuje v dutom okraji nábojnice. Náboje s 

okrajovým zápalom tak nemajú  na dne nábojnice nalisovanú ţiadnu zápalku čo je charakteristickým znakom 

tejto konštrukcie.  strela môže byť celoolovená, vysústružená priamo z kovu, odliata alebo plášťová ktorá 

pozostáva z oloveného jadra oplášťovaného mäkkým  kovom najčastejšie mosadzou alebo meďou.  Nábojnica je 

časť náboja chrániaca v nej umiestnenú výmetovú náplň od vonkajších vplyvov, slúžiaca tiež na uloženie 

zápalky a na spojenie so strelou. Pomocou nej  sa rovnako zabezpečuje aj poloha náboja v nábojovej komore a 

utesnenie spalných plynov vzniknutých pri výstrele proti ich úniku dozadu,  výmetová náplň strelivina (strelný 

prach) určenej hmotnosti, schopná horieť v uzatvorenom priestore,   dno nábojnice: kovová nábojnica s 

okrajovým zápalom alebo so stredovým zápalom, v ktorom je spravidla zápalkové lôžko, prešľahový kanálik 

alebo okraj na vytiahnutie nábojnice z nábojovej komory,   zápalka súčasť náboja obsahujúca zápalkovú zlož, 

ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom vznieti a zapáli výmetovú náplň.   

Brokové náboje  

Náboje do brokových zbraní, teda brokovníc sa vyrábajú v rozličnom prevedení celkovej dĺžky, priemeru a 

materiálu. Konštrukčné rozmery náboja sú dané kalibrom. Hlavné časti všetkých nábojov sú u všetkých typoch 
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rovnaké. Podľa charakteru výmetnej náplne poznáme brokové náboje s hromadnou strelou a jednotnou strelou. 

Uzavretie nábojnice môže byť hviezdicového uzáveru prípadne krytky.  hromadná strela: strela, ktorej teleso 

alebo látka v tuhom, kvapalnom či plynnom skupenstve určená na zasiahnutie požadovaného cieľa alebo 

vyvolanie iného efektu sa po opustení hlavne zbrane rozdelí,  jednotná strela: strela, ktorej teleso určené na 

zasiahnutie poţadovaného cieľa alebo vyvolanie iného efektu sa po opustení hlavne zbrane nerozdelí,  

hviezdicový uzáver: uzáver nábojnice, ktorý má tvar plochej alebo vypuklej viac cípovej hviezdice, slúži na 

uzatvorenie výmetovej náplne,  krytka náplne: kotúčik slúžiaci na uzatvorenie výmetovej náplne,  kontajner: 

súčasť brokového náboja, v ktorom sú umiestnené broky, nahrádza aj funkciu zátky,  zátka: súčasť brokového 

náboja, slúžiaca na utesnenie spaľovacích plynov v hlavni zbrane počas výstrelu, dno nábojnice: Kovanie 

brokovej nábojnice: kovanie nábojnice s nekovovým plášťom so stredovým zápalom tvorí: kovové dno a 

súčasne výstuhu dolnej časti plášťa nábojnice, okraj na dosadnutie do lôžka hlavne a výstupok pre vyťahovač, 

spevnenie obvodovej časti nekovovej nábojnice. (legistelum.sk, 2012)  

 

Literatúra  

CARAS, I. 1995. Střelivo do ručních palních palných zbraní. Praha: ARS-ARM, 1995. 241 s. ISBN 80-900833-

8-2.  

CIGÁNIK, Ľ.- SELINGER. P 2003. Náuka o zbraniach a strelive. Ţilina: Ţilinská univerzita v Ţiline, 2003. 

ISBN 80-8070-064-8  

CIGÁNIK, Ľ.- SELINGER. P 1998. Policajná streľba. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 

1998. ISBN 80-8054-060-8  

FENCL, J. Samopal vz. 58. Praha: Naše vojsko, 2005. 145. ISBN 80-206-0765-X  

HOGG, I.-WEEKS. J. 2009. Pistole celého světa. Praha: Naše vojsko, 2009. 352 s. ISBN 80-20-0597-5.  

KNEUBUEHL, B. P. 2004. Balistika. Praha: Naše vojsko, 2004. 235 s. ISBN 80206-0749-8  

LAUBER, M. - MOTÝL, J. – MATRTAJ, P. 2007. Ruční zbraně AČR. Ministerstvo obrany České republiky - 

AVIS. 2007. 171 s. ISBN 978-80-7278-388-5   

ŢUK, A. B. 1988. Revolvery & pistole. Praha: Naše vojsko, 1988. 333.  ISBN 80046-88  

PETRO, F. 2000. Účinky streliva. In Zbrane, strelci a lovci. ISSN 1335-5740, 2000, č. 2, s. 46-  

KOMENDA, J. 2009.  Zbrane a kriminalita, [online]. Joomla, www.rucevzhuru.cz, [cit. 2012.26.02.]  Dostupné 

na internete:    

TRÁVNÍČEK, M. 2012, Strelná zbraň ako efektívny donucovací prostriedok policajta v boji proti kriminalite – 

DP 

 

 

Recenzenti: 

doc. Ing. Ľudovít Medvecký, CSc. - Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 

Ing. Peter Palko - VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti  

 

 

 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

118 
 

MODELY BEZPEČNOSTI 
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SECURITY MODELS 
 

 

Abstrakt: Aktuálne zmeny bezpečnostného prostredia a miera ich turbulencie prehodnocuje aktuálne prístupy 

k modelom a otázkam bezpečnosti. Príspevok bude preto diskutovať o aktuálnych a perspektívny prístupoch 

k bezpečnosti a to v širšom kontexte ich vnímania. Dôjde k prechodu z politického vnímania až po micro 

systémový, so zohľadnením vybraného spektra psychologických aspektov. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, model, makro systém, mikro systém, barierový model, substitučný model, 

transformačný model, redundantný model. 

 
Abstract: Current changes in the security environment and their turbulence is reviewing current approaches to 

security models and issues. The contribution will therefore discuss current and prospective approach to security 

in the broader context of their perceptions. There will be a transition from political perception to the micro 

system, taking into account the psychological aspects of the selected range. 

Key words: security, model, macro system, micro system, barrier model, substitution model, transformation 

model, redundancy.model 
 

 
1.  ÚVOD 

Skokové zmeny v bezpečnostnom prostredí vytvárajú do určitej miery tlak na prehodnotenie zažitých prístupov a 

modelov bezpečnosti vo vzťahu k zaisteniu funkčnej kontinuity spoločnosti. Prítomnosť a zvyšujúca sa intenzita 

vybraných bezpečnostných hrozieb a z nich vyplývajúcich rizík mení zažité prístupy k riadeniu rizík. 

Nasledujúci text bude v úvode určitou retrospektívou v zmysle politického vnímania a rozmeru modelov 

bezpečnosti, ktoré vytvorili základ pre makro – systémový pohľad. Zvýšenú informatizáciu spoločnosti a snahu 

o zaistenie integrity, dostupnosti a dôvernosti dát a informácií by mal zohľadniť a modelovo popísať mikro – 

systémový prístup. Vzhľadom na komplexnosť vnímania bezpečnosti bolo relevantné diskutovať aj o 

psychologickom aspekte resp. o psychologických modeloch bezpečnosti vo vzťahu k bezpečnostnej kultúre. 

Novodobé prístupy k bezpečnosti a bezpečnostným modelom tak ako boli popísané v záverečnej časti textu sa 

dajú považovať za úvod do odbornej diskusie k novým prístupom a teoretickým rovinám modelov bezpečnosti. 

 

2.POLITICKÝ ROZMER MODELOV BEZPEČNOSTI 

Svet po prekonaní bipolárneho rozdelenia pravdepodobne speje k multi-polárnemu usporiadaniu. Jeho hlavným 

protirečením, ktoré charakterizuje i zväčšenie počtu nezávislých suverénnych štátov, sa stáva protiklad medzi 

integračnými a dezintegračnými trendmi na európskom kontinente. Zánik nebezpečnej "stability", konfrontácie, 

ako i už spomínané viaceré dezintegračné ohniská napätia nevyhnutne viedli k rozkolísaniu európskeho 

bezpečnostného systému. Doterajšie prístupy k vytváraniu nového modelu bezpečnosti v Európe predstavujú 

klasickú dilemu európskej bezpečnosti. NATO disponuje efektívnymi prostriedkami pre poskytnutie 

bezpečnostných záruk, ale napriek jeho najnovším iniciatívam sa môže stať, že postupne stratí vplyv. ZEÚ 

(Západo - Európska Únia) a OBSE (organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v EU) majú opodstatnenie pre 

svoju existenciu, ale zatiaľ nedisponujú žiadnymi (alebo len minimálnymi) vojenskými prostriedkami. Je zrejmé, 

že riešenie tejto dilemy, ktorej cieľom by bolo vytvorenie účinného bezpečnostného systému v Európe, nie je 

jednoduchá záležitosť'. Zatiaľ' nie je napríklad možné sa zaobísť ani bez atlantického ochrancu západnej Európy. 

Nový bezpečnostný systém v Európe bude zrejme výslednicou pôsobenia viacerých koncepcií a predstáv, ktoré 

presadzujú jednotlivé subjekty svetovej politiky. Z celého radu možných názorov na jeho vytváranie je možné 

zvýrazniť tri základné prístupy, či poňatia európskej bezpečnosti[1]. 

 

2.1  Atlantický model 

Atlantický model rešpektuje americký prístup, ktorý vo vzťahu k európskej bezpečnosti dlhé roky vychádzal zo 

známej dilemy americkej zahraničnej bezpečnostnej politiky - "vodcovstvo, alebo nezasahovanie". V súčasnosti 

sa po intenzívnej diskusii presadilo prvé zameranie, ktoré súvisí s tým, že Európa doposiaľ nie je schopná 

vlastnými silami vytvoriť autonómny model bezpečnosti. Potvrdzuje to konsenzus, ktorý bol dosiahnutý na 

stretnutí na najvyššej úrovni v Bruseli v januári 1994 [2]. Súčasná atlantická koncepcia predpokladá schopné 
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vodcovstvo (leadership), solidaritu a nové úlohy pre Severoatlantickú alianciu. Poslanie NATO podľa novej 

politickej koncepcie sa má prejaviť predovšetkým v tom, že: 

 zohľadňuje geopolitický dopad možného rozšírenia NATO na bezpečnostnú stabilitu v celej 

euroatlantickej oblasti (bezpečnosť stredoeurópskeho regiónu sa stáva priamym a vecným záujmom 

bezpečnosti USA); 

 štruktúry NATO a ZEÚ sa budú prispôsobovať najmä v otázke možnosti poskytnutia niektorých kapacít 

Aliancie pre potreby ZEÚ; 

 posilňuje transatlantické väzby (Spojené štáty prejavili záujem naďalej zostať vojensky v Európe; 

 prihliada k národným záujmom krajín strednej a východnej Európy v bezpečnostnej oblasti cestou 

deklarovania konkrétnejšej otvorenosti Aliancie pre ďalšie krajiny, než v článku 10 Washingtonskej 

zmluvy[2]. 

 

Európsky model 

Európsky model je podľa predstáv viacerých západoeurópskych expertov a politikov chápaný v mnohých 

oblastiach ako alternatíva k transatlantickej koncepcii európskej bezpečnosti. Vychádza z toho, že Európa v 

súčasnosti tvorí samostatný geostrategický priestor, v ktorom majú USA príliš veľkú prevahu. Tá sa prejavuje v 

predimenzovanej zodpovednosti USA za riešenie bezpečnostných problémov európskeho kontinentu, čo 

neprispieva k upevneniu európskeho charakteru Aliancie. Preto sa presadzuje názor, že je potrebné prehĺbiť 

európsky základ Aliancie, i keď s udržaním vyváženej prítomnosti USA, ktorá sa považuje za istú zámku 

vyvažovania mocenskopolitických ambícií Nemecka. Garantom európskej bezpečnosti by sa mala stať ZEÚ. 

Európsky variant okrem ZEÚ považuje za kľúčovú súčasť nového systému európskej bezpečnosti i proces 

OBSE. Tento model "kolektívnej európskej bezpečnosti" by umožnil získanie potrebných bezpečnostných 

garancií aj stredoeurópskemu priestoru, a to za predpokladu, že bude vytvorený v duchu uvedenej teórie. Tieto 

garancie by však boli inej hodnoty než v predchádzajúcom prípade. 

 

2.3  Paneurópsky model 

Paneurópsky model je založený na myšlienke, že by sa základným pilierom budúcej bezpečnostnej architektúry 

v Európe mala stať OBSE. Azda najjasnejšie túto ideu vyjadril dr. Peter Klaibel, šéf oddelenia pre plánovanie 

zahraničnej politiky na ministerstve zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, vo svojom vystúpe1ú na 

konferencii konanej pri príležitosti dvadsiateho výročia ukončenia helsinskej Konferencie o bezpečnosti a 

spolupráci v Európe pod názvom Model európskej bezpečnosti pre 21. storočie. Vo svojom vystúpení predložil 

šesť bodový návrh, čo by bolo vhodné urobiť pre posilnenie vierohodnosti OBSE: 

1. OBSE by sa mala stať ohniskom pre definovanie a ďalší rozvoj paneurópskej bezpečnostnej 

architektúry, teda pre spoločný európsky bezpečnostný priestor, a nebyť len rámcom pre nezáväzné 

diskusie o "modeli"; 

2. OBSE by mala byť posilnená ako oblastná dohoda (podľa Kapitoly VIII Charty OSN). Jej vedúca úloha 

v procese urovnávania konfliktov v jej oblasti musí byť integrálnou súčasťou bezpečnostnej 

architektúry. Musí mať uzákonenú možnosť' predložiť problém Rade bezpečnosti OSN i bez súhlasu 

strán zúčastnených na konflikte. 

3. Európska únia by mala rozvinúť myšlienky spolupráce medzi euroatlantickými organizáciami v záujme 

prehĺbenia deľby práce a výmeny informácií, aby sa tak vyhla duplicite vo svojej práci; 

4. OBSE by mala vytvoriť dôveryhodnú nezávislú kapacitu na vykonávanie opatrení potrebných pre 

zaistenie mieru (peacekeeping), pretože Spojené národy nemôžu robiť' všetko. Značnú pozornosť je 

potrebné venovať návrhom na spojenie Severoatlantického výboru pre spoluprácu (NACC) a 

Partnerstva za mier napríklad s OBSE. Tiež tu je predpoklad pre deľbu práce a pre odstránenie 

duplicity. 

5. Vzhľadom na to, že predchádzanie konfliktom je hlavným zdrojom náplne činnosti OBSE, mala by 

získať' viac zdrojov, ktoré by jej túto úlohu umožnili plniť'; 

6. Nástroje na urovnávanie oblastných konfliktov (Pakt stability) preukázali svoju funkčnosť, a preto by 

tiež mohli tvoriť hlavnú časť bezpečnostnej architektúry. 

Tento model v sebe obsahuje prvky kolektívneho aj individuálneho (regionálneho) systému bezpečnosti a je 

často označovaný ako systém kooperatívnej bezpečnosti. V prípade jeho vytvorenia by aj stredoeurópsky 

priestor mohol využívať' jeho výhody a znášať jeho potreby[1] Peter Šelepec. 

Politické modely bezpečnosti vytvárajú prostredie pre formulovanie základu hierarchicky nižšieho vnímania 

bezpečnosti a modelov bezpečnosti. 

 

3.  MAKRO - SYSTÉMOVÝ POHĽAD NA MODELY BEZPEČNOSTI 

Bezpečnosť spoločnosti sa dá v súčasnej dobe rozumne a dobre formulovať a vnímať prostredníctvom 

bezpečného územia / bezpečnej komunity / bezpečnej organizácie atď., ktoré majú potenciál udržateľne sa ďalej 

rozvíjať. Modelom bezpečnej entity je ľudský systém [3,4], ktorý má chránené záujmy (aktíva), o ktoré sa 
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riadiaci systém entity musí v záujme svojej existencie a svojho rozvoja starať, aby bol v bezpečí a mal 

dostatočný potenciál udržateľne sa rozvíjať. Aktíva každej entity sú: všetky základné verejné záujmy, tj. životy, 

zdravie a bezpečie ľudí, majetok, verejné blaho, životné prostredie, kritická infraštruktúra a technológie [3,5]; 

záujmy spojené s plnením úloh, ku ktorým bola entita zriadená; prosperita (zisk); a súlad entity so štátom v 

mieste pôsobenia. Posledné vymenované tri aktíva sú typické pre súkromné entity. Pre úplnosť je potrebné 

uviesť, že aktíva ľudského systému sú štruktúrne elementy a že väzby a toky energií, hmôt, informácií a povelov 

medzi nimi sú vytvárané fyzikálnymi, biologickými, chemickými, spoločenskými, sociálnymi či psychickými 

zákonitosťami, ktoré sú spojené s hmotnou a energetickú podstatou sveta, legislatívou, financiami, etickými a 

morálnymi pravidlami, tj. predstavujú toky v architektúre sledovaného systému. 

V nasledujúcom texte bude realizovaný stručný opis štruktúry modelu riadenia bezpečnosti územia pri 

jednotlivých hlavných entít bezpečnosti v území, ktoré tvoria čiastkové časti ľudského systému v sledovanom 

členení: 

 Priemysel zastupuje všetky entity, ktoré boli zriadené na vykonávanie určitých úloh, a preto okrem 

základných chránených záujmov, tj. verejných záujmov, majú svoje vlastné chránené záujmy, ktoré pre 

potreby komplexného modelu riadenia bezpečnosti územia musia zladiť s verejnými záujmami, 

 Správne úrady zastupujú entity verejnej správy od vlády počnúc až po obce, ktorých úlohou je riadiť 

územie tak, aby bolo bezpečné, čo inými slovami znamená zaistiť bezpečie a udržateľný rozvoj 

základných chránených záujmov, tj. verejných záujmov, a zabezpečuje komplexnú ochranu osôb a 

majetku. Na základe tohto určenia, administratívne úrady koordinujú činnosti a správanie entít 

zaradených do kategórie priemysel, tak aj kategórie ostatní zúčastnení, tj. koordinujú komplexný model 

riadenia bezpečnosti územia. To znamená, že verejná správa zodpovedá za kvalitu komplexného 

modelu riadenia bezpečnosti územia a za jeho uplatnenie v praxi, 

 Ostatní zúčastnení zastupujú občanov, občianske a záujmové združenia, ktoré sa týmto spôsobom 

podieľajú na zaistení bezpečia a udržateľného rozvoja základných chránených záujmov v území[3,6]. 

  

3.1  Model riadenia bezpečnosti priemyslu 

Model riadenia bezpečnosti priemyslu má šesť hlavných procesov, ktoré sa sústreďujú na vykonávanie opatrení 

a činností pre: 

- Tvorbu koncepcií a riadenie ich implementácií, 

- Administratívne postupy, 

- Technické záležitosti, 

- Vonkajšiu spoluprácu, 

- Núdzovú pripravenosť a odozvu, 

- Dokumentáciu a vyšetrovanie havárií a skoronehôd. 

Proces "tvorba koncepcie a riadenia" sa sústreďuje na 6 oblastí, a to: celkovú koncepciu; čiastkové ciele 

bezpečnosti; vedenie / správu bezpečnosti; modely riadenia bezpečnosti čiastkových procesov; personál, do 

ktorého patrí riadenie ľudských zdrojov, výcvik a vzdelanie, vnútorná komunikácia / informovanosť a pracovné 

prostredie; revízie a hodnotenia plnenia cieľov bezpečnosti. Proces "administratívne postupy" sa sústreďuje na 6 

oblastí, a to: identifikácia ohrozenia a hodnotenie rizika; dokumentáciu; postupy (vrátane postupu pre 

udeľovanie pracovných povolení); riadenie zmeny; bezpečnosť spojenú s kontraktormi; sledovanie bezpečnosti 

výrobkov. Proces "technické záležitosti" sa sústreďuje na 6 oblastí, a to: výskum a vývoj; projektovanie, 

výstavba a montáž; inherentne bezpečnejšie procesy; priemyselné štandardy; skladovanie nebezpečných látok; 

údržba integrity a údržba ako taká. Proces "vonkajšej spolupráce" sa sústreďuje na 3 oblasti, a to: spolupráca so 

správnymi úradmi; spolupráca s verejnosťou a ostatnými zainteresovanými (vrátane akademických pracovísk); 

spolupráca s ďalšími podnikmi. Proces "núdzová pripravenosť a odozva" sa sústreďuje na 3 oblasti, a to: 

plánovanie vnútorné (on-site) pripravenosti; uľahčenie plánovania vonkajšie (off-site) pripravenosti; vzájomná 

koordinácia (priemyselných organizácií - spoločný výskum, výmena know-how, výmena skúseností, vzájomná 

výpomoc). Proces "dokumentácie a vyšetrovania havárií a skoronehôd" sa sústreďuje na 3 oblasti, a to: 

spracovanie kvalitných správ o haváriách, skoro nehodách a ďalších poučných skúsenostiach; kvalitné šetrenia 

všetkých abnormálnych a kritických situácií; následné činnosti po nehodách (vrátane aplikácie poučenia a 

zdieľanie informácií s odborníkmi a správnymi úradmi)[3,6]. 

 

3.2  Model riadenia bezpečnosti správnych úradov 

Model riadenia bezpečnosti správnych úradov, tj. verejnej správy má päť hlavných procesov, ktoré sa sústreďujú 

na vykonávanie opatrení a činností pre: 

- Vnútornú organizáciu a koncepciu bezpečného územia s trvalo udržateľným rozvojom, 

- Právny rámec, 

- Vonkajšiu spoluprácu, 

- Núdzovú pripravenosť a odozvu, 

- Dokumentáciu a vyšetrovanie havárií a skoronehôd. 
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Proces "vnútornej organizácie a koncepcie" sa sústreďuje na 3 oblasti, a to: organizačné úlohy (čiastkové ciele) a 

ciele strategické; personál, do ktorého patrí riadenie ľudských zdrojov (vrátane počtu pracovníkov a ich nábor a 

výber), výcvik a vzdelávanie; vnútorná komunikácia / informovanosť. Proces "právny rámec" sa sústreďuje na 6 

oblastí, a to: zákony, vyhlášky a štandardy; strategické, priestorové a územné plánovanie; bezpečnostné správy; 

povolenie na činnosť; inšpekcia; vynútenie opatrenia daného legislatívou. Proces "vonkajšej spolupráce" sa 

sústreďuje na 4 oblasti, a to: koordinácia medzi relevantnými správami na všetkých úrovniach; spolupráce s 

priemyslom; spolupráca s ďalšími mimovládnymi zúčastnenými; komunikácia so spoločenstvami / verejnosťou. 

Proces "núdzová pripravenosť a odozva" sa sústreďuje na 4 oblasti, a to: zabezpečenie pripravenosti pomocou 

vnútorného (on-site) núdzového plánu; zabezpečenie pripravenosti pomocou vonkajšieho (off-site) núdzového 

plánu; koordinácia relevantných úradov na všetkých úrovniach; núdzová odozva a zmiernenie. Proces 

"dokumentácie a vyšetrovania havárií a skoronehôd" sa sústreďuje na 4 oblasti, a to: spracovanie dokumentu - 

správy o analýze havárií a skoronehôd; šetrenie príčin havárií; postup po havárii vrátane aplikácie poučenie; 

zdieľanie informácií[3,6]. 

 

3.3  Model riadenia bezpečnosti ostatných zúčastnených 

Model riadenia bezpečnosti ostatných zúčastnených má tri hlavné procesy, ktoré sa sústreďujú na: 

- Prevenciu havárií, 

- Núdzovú pripravenosť, 

- Odozvu a následné činnosti po haváriách. 

Proces "prevencia havárií" sa sústreďuje na 3 oblasti, a to: zber informácií a komunikáciu; ovplyvnenie zníženia 

rizika (vztiahnuté k auditu a inšpekciám); účasť pri strategickom, priestorovom a územnom plánovaní a 

povoľovacom procese. Proces "núdzová pripravenosť" sa sústreďuje na 2 oblasti, a to: zber informácií a 

komunikáciu; účasť na plánovaní pripravenosti. Proces "odozva a následné činnosti po haváriách" sa sústreďuje 

na 2 oblasti, a to: zber informácií a komunikáciu; účasť na hodnotení a šetrení havárií[3,6]. 

Makro – systémový pohľad analyzuje ako základnú entitu bezpečnosti systému ľudskú spoločnosť a vybrané 

skutočnosti z procesného modelu a modelov riadenia bezpečnosti tejto entity. Procesné modely bezpečnosti sú 

rozdelené na tri základné zložky, ktoré by vo svojej podstate mali reflektovať širšie spektrum spoločenských 

činností. Tento prístup sa dá vnímať ako vstupný rámec pre nižšiu úroveň vnímania a vymedzenia modelov 

bezpečnosti. 

 

4. MIKRO - SYSTÉMOVÝ POHĽAD NA MODELY BEZPEČNOSTI 

Súčasná doba je charakteristická zvýšenou informatizáciou ľudskej spoločnosti a celého spektra jej činností. 

Táto skutočnosti sa následne prejavuje aj zvýšenou informačnou závislosťou. Zvýšená informačná závislosť 

potom kladie dôraz na zaistenie potrebnej miery dôvernosti, dostupnosti a integrity dát a informácií. Jedným z 

vhodným nástrojov resp. procesov, ktoré túto skutočnosť reflektujú je bezpečnostná politika, ktorú je možné 

vnímať aj z pohľadu komplexného modelu bezpečnosti. Vzhľadom na mikro – systémový prístup bude 

bezpečnostná politika vnímaná z perspektívy súkromnej spoločnosti ako právnickej osoby.   

Nasledujúci text popisuje princípy, ktorými sa spoločnosť – súkromný subjekt musí pri vypracovaní 

bezpečnostnej politiky riadiť. Všetky princípy musia byť špecifikované presne, konkrétne a vecne: 

Podľa požadovanej úrovne zabezpečenia možno rozoznať bezpečnostnej politiky týchto všeobecných typov 

[7,8,9]: 

 

4.1  Promiskuitná bezpečnostná politika 

Jedná sa o bezpečnostnú politiku, ktorá nikoho neobmedzuje, ktorá každému v zásade povoľuje robiť všetko, 

teda aj to, čo by robiť nemal. Informačné systémy s promiskuitnou bezpečnostnou politikou sú zvyčajne 

prevádzkovo nenákladné, často krát ani nenútia povinne používať pre autentizáciu aspoň heslá a zaručujú len 

minimálnu alebo vôbec žiadnu bezpečnosť. Dôvodom používania informačného systému s promiskuitnou 

bezpečnostnou politikou môže byť ekonomickosť riešenia, potrebná úroveň bezpečnosti môže byť 

zabezpečovaná prostriedkami mimo IT. 

 

4.2  Liberálna bezpečnostná politika 

Jedná sa o bezpečnostnú politiku, ktorá každému povoľuje robiť všetko, až na veci explicitne zakázané. 

Liberálna bezpečnostná politika zaručuje väčšie bezpečie než promiskuitná bezpečnostná politika. Liberálna 

bezpečnostná politika je často uplatňovaná v prostredí, v ktorom sa hrozby považujú za málo až priemerne 

závažné a podstatnou požiadavkou je nízka ekonomická náročnosť riešenia bezpečnosti. Je pre ňu typické, že sa 

opiera o zásadu voliteľného riadenia prístupu založeného na identite subjektov. 

 

4.3  Paranoidná bezpečnostná politika 

Tu sa jedná o bezpečnostnú politiku, ktorá zakazuje robiť všetko potenciálne nebezpečné, teda aj to, čo by 

nemuselo byť explicitne zakazované. Zaručuje najvyšší stupeň bezpečnosti. napr. zakáže používať akékoľvek 
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internetovské služby, s odôvodnením, že by sa dali zneužiť, resp. predpíše používať informačný systém bez 

možnosti on-line napojenia pre komunikáciu. Vedie to potom k maximálnej izolácii systému. Paranoidná 

bezpečnostná politika môže byť pre mnoho organizácií stále ešte užitočná. Databázový systém, ktorý bude vo 

firme spracovávať vysoko dôverné informácie, možno fyzicky a technicky izolovať na systém s konečným 

počtom ľahko kontrolovateľných vstupov a výstupov. Charakter paranoidnej bezpečnostnej politiky umožní 

implementovať aplikácie v prostredí s vyššou výkonnosťou pri zachovaní nižšej úrovne nákladov. 

Mikro – systémový model bezpečnosti vymedzil tie skutočnosti, ktoré sú na úrovni zaistenia informačných aktív 

súkromnej spoločnosti významné. Je zrejmé, že prezentované závery riešia primárne otázku postavenia 

informačných a komunikačných systémov v spoločnosti a bezpečnosť informácií a dát. Diskutovaná filozofia je 

však obecne použiteľné aj pre ďalšie aspekty a úrovne bezpečnosti. 

 

5.  PSYCHOLOGICKÉ MODELY BEZPEČNOSTI 

Bezpečnosť ako taká je zásadná pre reputáciu a rentabilitu spoločnosti a začína sa práve u zamestnancov, 

ktorých je možné vnímať ako najnižšiu zložku a entitu spoločnosti a jej bezpečnosti. Obecne je možné 

konštatovať, že spoločnosti potrebujú zamestnancov, ktorí dokážu myslieť a konať bezpečne. Myslenie je 

základom konania a preto analýza postavenia psychológie a psychologických modelov v otázkach bezpečnosti je 

zásadná. Nasledujúci text bude analyzovať vybrané psychologické modely a prístupy, ktoré sú principiálne 

využiteľné v zmysle tejto kapitole. 

Hoganov prístup k bezpečnosti je kulmináciou 100 rokov výskumu v tejto oblasti. Podarilo sa identifikovať tri 

základne komponenty bezpečnosti  na pracovisku, ktoré sú nevyhnutné pre zlepšovanie pracovného výkonu 

zamestnancov. Kultúra angažovanosti zamestnancov - angažovaní pracovníci budú rešpektovať pravidlá a 

predpisy; osobnosť zamestnanca - niektorí ľudia sú náchylnejší na incidenty než iní; firemný leadership - 

bezpečnosť pri práci sa zlepšuje, ak je vysoko hodnotená vedením spoločnosti. Zvyšovanie úrovne bezpečnosti 

pri práci závisí na vzájomnom premostení všetkých troch komponentov[11]. 

 

5.1  Hoganov model 

Hogan Safety Assessment je model hodnotenia, ktorý vyhodnocuje zamestnancov  a uchádzačov o zamestnanie s 

ohľadom na šesť kompetencií spojených s bezpečnosťou pri práci a poskytuje tak hodnotné informácie, ktoré 

pomôžu rozvíjať bezpečnejšie pracovné správanie. Výsledok a výstupná správa je jednoduchá, ľahko 

zrozumiteľná a testuje iba relevantné oblasti ľudskej osobnosti, ktoré sú spojené s bezpečnosťou pri práci 

a ďalších aspektoch bezpečnosti. Tieto osobnostné charakteristiky sú stabilné v čase a poukazujú na hlboko 

zakorenené determinanty osobných postojov k bezpečnosti, takže výsledky sú hodnovernejšie ako akékoľvek 

zistenia. Hogan Safety Assessment nie je klasickým testom osobnosti, pretože niektoré charakteristiky, užitočné 

pre jednu pracovnú oblasť, môžu predstavovať riziko v rámci bezpečného správania v inej pracovnej oblasti. 

Nižšie uvedené dimenzie osobnosti sú považované za rozhodujúce pri hodnotení: 

- Vzdorovitý – Disciplinovaný, 

- Úzkostný – Odolný, 

- Popudlivý – Pokojný, 

- Roztržitý – Pozorný, 

- Ľahkovážny – Opatrný, 

- Arogantný – Formovateľný[11]. 

 

5.2  Flemingov model 

Ďalší psychologická model bezpečnosti je Flemingov model. Tento model hodnotí zrelosť pomocou elementov 

kultúry bezpečnosti, uvedených v UK Health and Safety Executive HSG48. Medzi základné elementy je možné 

preto považovať: 

 Nasadenie manažmentu a jeho "viditeľnosť", 

 Komunikácia, 

 Výroba vs. Bezpečnosť, 

 Učiaci sa organizácia, 

 Zdroje pre bezpečnosť, 

 Zapojenie, účasť, 

 Vnímanie bezpečnosti, 

 Dôvera, 

 Osobné vzťahy a spokojnosť v práci, 

Pre naplnenie a celkovú implementáciu formulovaných elementov kultúry je potrebné naplniť päť úrovní 

bezpečnosti: 

 Emerging – Núdzový, 

 Managing – Riadiaci, 

 Involving – zapájajúci, 
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 Co-operating – Spolupracujúci, 

 Continually Improving - Kontinuálne zlepšujúci. 

Týka sa skôr zrelosti v správaní organizácie a systému riadenia bezpečnosti. 

 

Hudsonov model 

V súvislosti s Hudsonovým modelom bezpečnosti sa dá hovoriť o piatich štádiách kultúry bezpečnosti 

vstupujúcich do psychologického modelu bezpečnosti v organizácii. Jedná sa predovšetkým o: 

- Patologické - bezpečnosť, je problém spôsobený zamestnancami. Hlavný motor - výroba, obchod a 

prianie nebyť "chytený", 

- Reaktívne - Organizácie začínajú brať bezpečnosť vážne, ale je to len reakcia na incidenty, 

- Kalkulatívne - bezpečnosť je riadená v rámci systémom riadenia, s množstvom informácií, je skôr 

vnímaná ako práca manažmentu, nie zamestnancov, 

- Proaktívne - zapojenie zamestnancov začína byť hybnou silou iniciatív, ktoré sú mimo klasický prístup 

"zhora nadol", 

- Plodné - aktívne zapojenie všetkých úrovní. Bezpečnosť je vnímaná ako podstatná časť podnikania. 

Charakteristický je postoj proti sebauspokojeniu[12]. 

Analýza vybraných psychologických modelov bezpečnosti resp. modelov, ktoré postavenie psychológie a jej 

vplyv na kultúru bezpečnosti a povedomie zamestnancov, riešila postavenie a vplyv zamestnanca na celkový 

stav bezpečnosti. Vplyv zamestnanca nie je v tomto kontexte vnímaný iba na úrovni súkromnej spoločnosti, ale 

v konečnom dôsledku vstupuje aj do makro – systémovej perspektívy. Táto skutočnosť v podstate rešpektuje 

prístup bottom-up, kde najnižšou entitou bezpečnostného systému je človek, ktorý svojím myslením a správaním 

ovplyvňuje svoje okolie a tým aj bezpečnostné prostredie. 

 

6.  NOVODOBÉ VNÍMANIE MODELOV BEZPEČNOSTI 

Novodobé prístupy k vnímaniu modelov bezpečnosti a ich pomenovanie, vytvára základ pre filozofické 

a teoretické zovšeobecnenie možných alternatív riešenia komplexných otázok a problémov bezpečnosti. Toto 

základné teoretické vymedzenie by v konečnom dôsledku malo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu 

a prípadnú implementáciu týchto modelov do teórie bezpečnosti. V tomto kontexte budú stručne vymedzené 

štyri modely bezpečnosti: 

1) Barierový model, 

2) Substitučný model, 

3) Transformačný model, 

4) Redundantný model. 

 

6.1  Barierový model  

V súčasnosti bariérové modely, Obrázok 2 sa najčastejšie používajú v jadrovej energetike a v systémoch, kde sa 

vyžaduje vysoká spoľahlivosť. Poloha bariér na Obrázku 1 reprezentuje meniace sa požiadavky v čase v 

konkrétnom systéme. 

 
Obrázok 1 Barierové modely 

 
Bariérou vo všeobecnosti môže byť akékoľvek opatrenie (konštrukčné, organizačné a pod.), ktoré nám preruší, 

alebo poruší väzbu medzi dvoma prvkami. Pokiaľ si uvedomíme definíciu ohrozenia, ktoré tvorí interakciu 

medzi dvoma prvkami, je možné dôjsť k záveru, že ohrozenie predstavuje väzbu medzi doma prvkami v 

systémovom ponímaní.  

Bariéra, ako prvok usmerňujúci, resp. zabraňujúci, sa objavuje vo všetkých systémoch, od technických až po 

biologické. Tento princíp usmerňuje pohyb, resp. zabraňuje smerovaniu, organizovaniu. Z toho dôvodu je 

princíp tvorby bariérového modelu použiteľný vo všetkých systémoch bez rozdielu zamerania a usporiadania 

štruktúry daného systému. Nepriamo s týmto princípom súvisí aj schopnosť samo organizovania. [13,14]  

Princíp bariér bol využívaný od nepamäti vo vojenstve v podobe perimetrickej ochrany objektov. Súčasná 

medicína využíva tento princíp v terapii. V technických vedách sa tento princíp uplatnil v oblasti konania 
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človeka. Nutnosťou v procese posudzovania rizík je klasifikovať skupiny hrozieb a k nim navrhnúť príslušné 

bariéry. [13,15,16,] 

 

6.2  Substitučný model 

Substitúcia ako pojem vyjadruje zastúpenie, náhradu, dosadenie iných premenných do matematického výrazu 

alebo chemickú reakciu spojenú s nahradením skupiny atómov inou skupinou atómov[17]. V súvislosti 

s bezpečnosťou sa v tomto smere môže jednať o dočasné nahradenie funkcie pôvodného prvku bezpečnostného 

systému funkciou iného prvku bezpečnostného systému. Jedná sa o využitie funkčných kapacít jednotlivých 

prvkov bezpečnostného systému ako celku. Postavenie substitučného modelu môže byť preto vnímané 

a vzťahované primárne k oblasti safety. Príkladom môže byť zaistenie požiarnej ochrany resp. požiarnej 

bezpečnosti jednotkou HZS v prípade výpadku funkcie systému EPS. V tomto prípade dochádza k vnútornému 

preskupeniu funkčných parametrov predmetných prvkov bezpečnostného systému. Tak ako bolo naznačené, 

malo by ísť len o dočasné riešenie vzhľadom na potrebu preskupenia a presunu funkčných kapacít na určené 

miesto z pôvodného miesta určenia, čo môže byť následne zdrojom ďalších bezpečnostných problémov. 

 

6.3  Transformačný model 

Z terminologického hľadiska je možné pojem transformácia vysvetliť v matematike ako prechod od jednej 

sústavy súradníc k inej, vyjadrený príslušnými matematickými vzťahmi; ako premenu striedavého prúdu z 

vyššieho na nižšie napätie a naopak pri rovnakej frekvencii; alebo ako zmenu počtu fáz na účelnejšie využívanie 

elektrických strojov[18]. V kontexte bezpečnosti môžeme transformačný model definovať ako využitie 

vnútorného transformačného potenciálu prvku bezpečnostného systému za účelom naplnenia potreby zmeny jeho 

určenia vo vzťahu k zvýšeniu efektívnosti bezpečnostnej funkcie a bezpečnostných potrieb. Transformácia môže 

byť v tomto smere vnímaná ako dlhodobá resp. ako konečná, no v prípade potreby aj krátkodobá a účelná, ktorá 

v podstate reflektuje aktuálnu bezpečnostnú hrozbu či hrozby. Z praktického hľadiska sa môže jednať o funkčnú 

transformáciu činností príslušníka jednotky požiarnej ochrany na činnosť príslušníka fyzickej ostrahy v dôsledku 

zvýšenej prítomnosti potenciálnych narušiteľov stavu bezpečnosti v danom systéme. 

 

6.4  Redundantný model 

V strojárstve, sa za redundanciu považuje zdvojenie kritických komponentov alebo funkcií systému s cieľom 

zvýšiť spoľahlivosť systému, zvyčajne vo forme zálohy, alebo proti zlyhaniu. V mnohých kritických aplikáciách, 

ako sú napríklad fly-by-wire alebo hydraulické systémy v lietadlách, sú niektoré časti kontrolného systému 

trojnásobne zabezpečené, táto skutočnosť sa formálne nazýva trojitá modulárna redundancia (TMR). Chyba v 

jednej súčasti potom môže byť riešená a funkcia nahradená ďalšími dvomi systémami. V trojitom modulárnom 

systéme, kde systém má tri čiastkové zložky, musia všetky tri zlyhať, aby sa systém celkovo zlyhal[19]. 

Z pohľadu obecnej teórie bezpečnosti by redundancia mala reflektovať skutočnosť, že ak sa niečo stalo 

rizikovým elementom systému, je ľahšie zvládnuť prípadnú rizikovú situáciu, ak dostupné prvky redundancie 

alebo náhrady systému sú schopné plniť alebo nahradiť požadované úlohy a funkcie. Redundancia rizikových 

prvkov by teda mala v konečnom dôsledku znižovať zraniteľnosti sub-procesov v systéme[20]. Z toho vyplýva, 

že prínos redundancie je možné vnímať aj z pohľadu znižovania miery rizika. Predpokladá a požaduje sa, aby 

redundantné systémy umožnili kritickým procesom zaistiť ich funkčnú kontinuitu. Táto skutočnosť sa môže 

týkať procesu managementu obnovy rizikového elementu systému, ktorý bol vystavený pôsobeniu negatívnych 

javov. Vytvorenie a aplikovanie vybraných prvkov redundancie sa často používa pri tvorbe optimálnej štruktúry 

informačnej a komunikačnej infraštruktúry v širšom spektre jej použitia. Príkladom môže byť všeobecná 

požiadavka, aby krízové centrá resp. centrum krízového štábu bolo vybavené redundantnou informačnou 

a komunikačnou infraštruktúrou, rovnako ako efektívnou technológiou pre zber, spracovanie a prezentáciu 

informácií a dát. 

 

6.5  Pro-aktívny model a prístup 

Pro-aktívny prístup odzrkadľuje myslenie dopredu, predvídanie udalosti (ako sú problémy, hrozby, riziká, 

požiadavky legislatívy) a plánovanie zmien alebo kríz. Ak manažér na pracovisku uprednostňuje aktivitu pred 

pasivitou, alebo ak má iniciatívu pripraviť sa na udalosti skôr, ako na ne bude reagovať, pravdepodobne má 

proa-ktívnu rozhodovaciu právomoc. Pro-aktívne rozhodovanie vyžaduje, aby sa manažéri pozerali smerom k 

budúcim výsledkom a požiadavkám, ktoré môžu vyplývať z ich kompetencií a určenia. Použitie užitočných 

zdrojov a znalosť, ako ich použiť im tak môže pomôcť k úspechu. Postup pro-aktívneho rozhodovanie je 

popísaný v nasledujúcich 5 krokoch: 

Krok 1 

Definovanie problému a dôsledku, ktorý si vyžaduje rozhodnutie je založené na zhromažďovaní informácií o 

probléme, ktoré pomôže manažérovi rýchlejšie sa rozhodnúť. 

Krok 2 
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Použitie brainstormingu poskytne niekoľkých riešení pre daný problém. Ak je problémom je únik interných 

informácií, jedným z riešení je začať pozorovať správanie svojich zamestnancov alebo iným riešením je 

upgradovať systém prístupu k informáciám.  

Krok 3 

Pre jednotlivé riešenia určenie ich kladov a záporov je výhodou. Napríklad, ak pozorovanie správania 

zamestnancov nejakú dobu trvá, je nevýhodou manažéra, ak to robí napriek ostatným povinnostiam. Výhodou 

resp. kladom je, ak vybraný zamestnanci pomáhajú realizovať toto pozorovanie správania ostatných 

zamestnancov. Použitie zoznamu kladov a záporov predpovedá, ako dobre riešenie bude fungovať, ak ho 

zrealizujeme. 

Krok 4 

K realizácii je potrebné vybrať jeden alebo viac logických riešení problému. Najlepšie je vybrať tie, ktoré majú 

najviac výhod a tak následne implementovať dané riešenie a sledovať jeho úspešnosť. Monitoring je veľmi 

dôležitý, preto v prípade potreby je možné urobiť zmeny. 

Krok 5 

Je vhodné podľa potreby nastaviť riešenie a jeho vykonávanie. Príkladom môže byť zistenie, že monitorovanie 

vlastných zamestnancov pri práci v informačnom systéme nie je užitočné, pretože pozorovanie má priamy vplyv 

na ich výkonnosť a opatrnosť, preto je potrebné zvoliť iný prístup.  

Rozhodnutie manažérov nemusí vždy fungovať tak, ako sa plánovalo, preto by mali byť pripravení prevziať 

zodpovednosť za svoje činy v dôsledku svojho proa-ktívneho rozhodovania[21]. 

 

6.6  Preventívny model a prístup 

Asi každá organizácia si uvedomuje dôležitosť riadenia rizík. Napríklad banky používajú mohutné trezory a 

moderné zabezpečovacie systémy pre úschovu cenných vecí a peňazí. Tieto preventívne opatrenia majú odradiť 

zlodeja od krádeže. Pre oblasť informačnej bezpečnosti sú ale hrozby veľmi často podceňované. Manažéri firiem 

akceptujú riziká na základe nedostatočných podkladov alebo nekvalitne vypracovaných analýz. To potom vedie 

k nedostatočnej pozornosti venovanej preventívnym opatreniam, ktoré by organizáciu ochránili pred 

najkritickejšími hrozbami. Medzi preventívne bezpečnostné opatrenia patrí napríklad hľadanie bezpečnostných 

slabín analýzou správania siete a detekcia anomálií, načítanie bezpečnostných webov, aktualít a informácií o 

hrozbách, technické zariadenia ako firewall, IPS / IDS, antivírus, budovanie bezpečnostného povedomia 

zamestnancov alebo identifikácia technických zraniteľností. Cieľom preventívnej bezpečnostnej stratégie je 

prirodzene minimalizácia rizík, ktorým musí firma čeliť. Ak chce organizácia účinne znižovať dopady hrozieb, 

je vhodné zvoliť aktívny prístup k prevencii, teda: 

 maximalizovať efektívnosť identifikácie a riešenia slabých miest informačných systémov namiesto 

záplatovanie už vzniknutých problémov, 

 posúdiť skutočné dopady plynúce z potenciálnych útokov na kritické časti infraštruktúry, 

 prideliť zdroje pre pokrytie kritických rizík na minimalizovanie ich negatívnych dopadov. 

Treba povedať, že oddelenie bezpečnostného manažéra zvyčajne nedisponuje dostatkom zamestnancov, ktorí by 

mohli neustále monitorovať vlastnú infraštruktúru. Jedným z dôvodov nedostatku týchto pracovníkov v 

organizácii môže byť vysoká a špecifická kvalifikácia týchto ľudí, čo sa pre organizácie stáva neefektívne. 

Jednou z možností voľby tak môže byť nákup týchto služieb od externého dodávateľa[22]. 

 

6.7  Reaktívny model a prístup 

Reaktívny prístup znamená reakciu na zmenu alebo krízu po tom, čo nastane s malým, až žiadnym očakávaním. 

To znamená, že reaktívne riadenie sa vyznačuje nedostatkom plánovania[21]. 

Ak sú preventívne nástroje nedostačujúce, musí byť každá organizácia schopná na nepriaznivé udalosti 

reagovať. Medzi reaktívne bezpečnostnej techniky patria napríklad zálohovanie dát a tvorba plánov kontinuity 

činností, riadenia incidentov a problem management, preskúmavanie služieb tretích strán, kontrola technickej 

zhody. Hlavným cieľom reaktívneho prístupu je minimalizovať následky, ktoré už nastali v dôsledku 

nepriaznivých udalostí. V praxi to znamená, že má organizácia zavedené pravidlá, obranné mechanizmy na 

nepredvídateľné udalosti a ďalej potom plány obnovy činností. Tie pritom často bývajú kameňom úrazu. 

Napríklad pred povodňami v roku 2002 mnoho organizácií tvrdilo, že sú dobre pripravené na mimoriadne 

udalosti a majú dobré a funkčné plány kontinuity. Bohužiaľ, mnoho z tých, ktorých povodeň zasiahla, nakoniec 

zistilo, že plány kontinuity nikto netestoval, ich zálohy nejdú obnoviť, prípadne plány obnovy aj zálohy odniesla 

voda. Návrat k funkčnému stavu bol pre tieto organizácie bolestný a nákladný. 

Rovnako ako plány obnovy je dôležité mať pripravený a funkčný akčný plán pre prípad identifikácie 

bezpečnostného incidentu, ktorý by sme mohli rozdeliť do piatich krokov. Všetko samozrejme začína poznaním, 

či došlo k útoku. Podľa prieskumov trvá napadnutým organizáciám priemerne 416 dní od prvého útoku, než 

narušenie odhalí. Identifikácia anomálií pomôže identifikovať útok, a preto je podstatné udržiavať základné 

povedomie o bežnej prevádzke infraštruktúry organizácie. Ako náhle je útok odhalený, nastáva fáza vyšetrenia 

rámca a rozsahu kompromitácie. Je potrebné zistiť, koľko systémov či strojov bolo zasiahnutých, akým typom 
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útoku, akých dát sa napadnutie týkalo alebo či sa jednalo o masový alebo cielený útok. Ak je to ešte aktuálne, je 

následne potrebné útok odraziť - odpojiť systémy a zabrániť tak ďalším škodám, pokiaľ je to možné, ideálne až v 

okamihu, keď je nazbieraných dosť informácií pre analýzu narušenia. Výstupom nasledujúcej fázy by mala byť 

náprava a oprava systémov pre zabránenie budúcim útokom. Toho môže byť docielené napríklad opravou 

aplikácie, úpravou firewallu, ale aj donútením zmeny správania sa užívateľov[22].  

Prezentované modely bezpečnosti zovšeobecnili využívané prístupy k zaisteniu požadovanej miery bezpečnosti. 

Analýza relevantných zdrojov poukázala na fakt, že barierový a redundantný model sú akceptovanými modelmi 

bezpečnosti a ich aplikácia v praxi je zrejmá. Substitučný a transformačný model bezpečnosti a ich popis vytvára 

východisko pre odbornú diskusiu a tým aj overenie filozofickej roviny týchto modelov v kontexte potenciálnej 

aplikácie do bezpečnostnej praxe. Spôsob prístupu k bezpečnosti je diskutovaný v pro-aktivnom, preventívnom 

a reaktívnom prístupe resp. modeloch. Popis týchto modelov vymedzuje ich vlastnosti a navzdory faktu, že pro-

aktívny model je z pohľadu bezpečnosti najužitočnejší, malo by dochádzať ku kombinácii a prelínaniu týchto 

modelov. To by v konečnom dôsledku znamenalo uplatnenie paranoidného prístupu k bezpečnostnej politike. 

 

ZÁVER 

Kapitola modely bezpečnosti analyzovala aktuálne a implementované prístupy k riadeniu bezpečnosti. Úvod bol 

zameraný na politické vymedzenie a chápanie bezpečnostné prostredia vo vzťahu k vymedzeniu základného 

politického rozmeru predmetnej problematiky. Politický rozmer vytvára predpoklad pre makro - systémový 

prístup k spoločenskému rámcu bezpečnosti vo vzťahu k jeho základným zložkám. Hierarchicky nižšie vnímanie 

následne vymedzilo procesný model bezpečnosti, ktorý reflektuje otázky bezpečnosti z pohľadu mikro – 

systémového. V kontexte aktuálnych výziev a potrieb súkromných spoločnosti v zmysle kontinuity 

informačných potriem boli formulované východiská a základné modely bezpečnosti informačných systémov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že bezpečnosť je nutné vnímať z pohľadu najnižšej entity boli analyzované 

psychologické aspekty riešiace a majúce vplyv na celkovú kultúru bezpečnosti ako aplikácia prístupu bottom-up. 

V záverečnej časti práce boli charakterizované obecné modely bezpečnosti, ktoré sú na jednej strane aplikované 

v širšom spektre spoločenských funkcií a na druhej modely, ktorých akceptácia, význam a potenciálne využitie 

v bezpečnostnej komunite bude podmienené odbornou diskusiou a konfrontáciou. Celkovo mal text doplniť 

akceptované obecné a špecifické východiská tvoriace teóriu bezpečnosti. 
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VPLYV MÉDIÍ V GLOBÁLNOM BEZPEČNOSTNOM 

PROSTREDÍ/MEDIÁLNE OPERÁCIE 
 

Vojtech JURČÁK1 - Andrea RIŠIANOVÁ2 

 

INFLUENCE OF THE MEDIA IN THE GLOBAL SECURITY 

ENVIRONMENT/MEDIA OPERATIONS 
 

 

Abstrakt: Fenomén medializácie je čoraz výraznejší a preniká už aj do oblasti vedenia vojenských operácií. 

Mediálne prostredie vyvíja neustály tlak na informovanosť verejnosti o dianí vo vojenských operáciách. Médiá 

zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri informovaní verejnosti z priestoru nasadenia i mimo neho, stávajú sa 

kľúčovým a nezastupiteľným prostriedkom pri hľadaní spôsobov ako udržať mier, zvládnuť krízy a konflikty. 

Informačné (mediálne) aktivity, mediálne operácie zohrávajú v priestore operácií strategický význam. Slovo 

podporené obrazom i zvukom sa stalo nielen prostriedkom komunikácie, ale aj skrytým prostriedkom na 

dosiahnutie moci a vplyvu. 

Kľúčové slová: konflikt, vojenské operácie, mediálne operácie, masmediálna manipulácia, propaganda 

 

Abstract: The phenomenon is an increasing media coverage and penetrating already in conducting military 

operations. The media environment are maintaining the pressure on public awareness events in military 

operations. The media play an increasingly important role in informing the public of the area of deployment and 

beyond, becoming a key and irreplaceable resource in finding ways to keep the peace , manage crises and 

conflicts. Information (media) activities , media operations play in the area of operations of strategic importance. 

Word supported picture and sound has become not only a means of communication but also a disguised means to 

achieve power and influence. 

Key words: conflict, military operations, media operations, massmedia manipulation,  propaganda 

 

 

,,Jedným z hlavných prameňov moci je kontrola nad tým, čomu ľudia veria.“ 

John Kenneth Galbraith 

 

ÚVOD 

     V roku 513 pred Kristom vytvoril čínsky vojenský generál, stratég a taktik Sun-c´ starovekú vojenskú 

rozpravu s názvom Umenie vojny. Ústrednou myšlienkou tejto písomnosti bolo, ako zaistiť víťazstvo vo vojne s 

minimom obetí. 

     V súčasnosti sa zbraň ako donucovací prostriedok-nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov dostáva do 

úzadia. Zbraň sa stáva posledným spôsobom, ako vyriešiť konflikt. Do popredia sa dostávajú iné, 

sofistikovanejšie metódy dosiahnutia stanovených cieľov vojenských operácií. Jednou z nich je efektívne 

využívanie médií v prospech nasadenej vojenskej jednotky, v prospech dosiahnutia cieľa, zámeru vojenskej 

operácie.     

     Informácie sprostredkované prostredníctvom médií sa stali súčasťou vojenskej /bojovej/ sily. Tento fakt 

zdôraznil počas stretnutia s účastníkmi 29. kongresu Európskej asociácie vojenskej tlače v Rige aj náčelník 

generálneho štábu Národných ozbrojených síl Lotyšska generálmajor Juris Maklakovs. (OBRANA 11/2008, s. 

36) 

     Novinári /civilní i tí vojenskí/ sa stali bežnou súčasťou bojiska. 

 

1.  VPLYV MÉDIÍ NA BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE 

     V období niekoľkých desiatok rokov prešlo bezpečnostné prostredie výraznými dynamickými zmenami. Po 

rozpade bipolárneho usporiadania sveta a nástupu procesu globalizácie sa charakter bezpečnostného prostredia 

dramaticky zmenil. Progres využívania technológií, satelitného vysielania a globálna prepojenosť 

prostredníctvom internetu zotreli geografické, územné hranice z mapy sveta. 

     Vojna a konflikt sa stali sociálnym fenoménom. Dobré vzájomné vzťahy s verejnosťou a médiami sa stali 

základnou podmienkou samostatnej existencie a kvality plnenia úloh doma i v zahraničí. 

                                                           
1 prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Katedra bezpečnosti a obrany, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 383, Liptovský 

Mikuláš, vojtech.jurcak@aos.sk 
2 Ing. Andrea RIŠIANOVÁ, Externý doktorand študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. 
Štefánika, Demänová 383 Liptovský Mikuláš, andrea.risianova @mil.sk 
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     Politická a vojenská elita si plne uvedomuje fakt, že výsledok svojho pôsobenia v priestore nasadenia 

(bojovej činnosti) čoraz viac ovplyvňujú médiá. Známy výrok: ,,Nevyhral si, ak CNN (Cable News Network, 

káblová televízna spoločnosť) nepovie, že si vyhral“, túto skutočnosť len potvrdzuje. 

 

1.1 Vplyv médií na priebeh vojenských operácií 

     Záujem médií o činnosť ozbrojených síl (o to viac o činnosť v priestore nasadenia v, i mimo územie 

vysielajúcej krajiny) vzrástol natoľko, že pri krízach a ozbrojených (vojenských) konfliktoch má mediálne 

spravodajstvo (mediálne operácie) strategický význam. 

     Médiá ako nositelia informácií získali nielen schopnosť ovplyvňovať bojovú silu a morálku vojska, ale aj 

manipulovať vnímanie publika. Médiá majú silný vplyv na verejnú mienku v rámci medzinárodného 

spoločenstva.  

     V publikácii Úvod do mediálnej výchovy je verejná mienka definovaná podľa Slovníka katolíckej náuky z 

roku 1993 ako súbor hodnotiacich a dominujúcich názorov a presvedčení v určitom spoločenskom prostredí, 

alebo v samej spoločnosti. (BRESTOVANSKÝ, 2010, s. 65) 

     V publikácii Moc a nemoc médií je verejná mienka definovaná ako ,,prejav vôle spoločnosti v danej 

záležitosti.´´  

     V tej istej publikácii JohannMessner definoval verejnú mienku ako ,,prejav skutočného zmýšľania a 

hodnotenia členmi spoločnosti, pričom toto hodnotenie má vplyv na poriadok a riadenie danej spoločnosti.´´ 

     Dôležitý faktor v procese formovania verejnej mienky predstavuje informovanie verejnosti.  

     S pomocou médií dokáže armáda získať a udržať verejnú podporu a medzinárodný súhlas na činnosť. 

Získanie sympatií a podpora od miestneho obyvateľstva má za následok zníženie nepokojov, minimalizáciu strát 

na bojisku a efektívne plnenie cieľov vojenskej operácie. 

     Úspech mediálnej manipulácie (stimulácie) je v jej cielenom, presnom, včasnom využívaní. Je nesmierne 

dôležité zamerať sa nielen na budovanie vojenských tímov schopných vykonať vojenské mediálne pokrytie 

danej oblasti, ale aj spolupracovať s civilným mediálnym priestorom. Činnosti sú navzájom prepojené a 

zabezpečujú efektívne plnenie cieľov vojenskej operácie. 

 

2.  VOJENSKÉ OPERÁCIE 

     Súčasný technický pokrok v prenose a dostupnosti informácií vyústili vo svete k medializácii v reálnom čase. 

Dostupnosť informácií, rýchlosť ich prenosu prostredníctvom médií z jedného kontinentu na druhý má vplyv 

(pozitívny i negatívny účinok) na intelektuálny rozvoj, správanie, prežívanie a morálne hodnoty, ideológiu 

príjemcov informácií (vojenskej jednotky, obyvateľstva vysielajúcej i prijímajúcej krajiny). 

 

     Z bojiska (operačného priestoru) preniká zmes overených, ale často krát i neoverených informácií, ktoré 

môžu mať za následok nesplnenie bojovej úlohy a v negatívnom prípade neúspech celej vojenskej operácie, 

dokonca i straty na životoch. 

     Osobitnú súčasť vojenských operácií tvoria propaganda, antipropaganda a manipulácia. 

     Propaganda je definovaná ako „zámerný a systematický pokus stvárňovať chápanie, manipulovať 

zmýšľaním a bezprostredným správaním s úmyslom dosiahnuť reakcie, ktoré budú zhodné so zámermi 

propagátora.“ (Jovett – O´Donnell, 1989 in IŁOWIECKI, 2003, s. 18). Nástrojom propagandy je masmediálna 

manipulácia (manipulácia slovom i obrazom). 

     (Masmediálnu) manipuláciu možno definovať ako činnosť, ktorá pôsobí deštruktívne a destabilizačne na 

spoločnosti založené na demokratických hodnotách a princípoch, myslenie obyvateľstva ovplyvňuje a deformuje 

v rámci vyšších záujmov a cieľov.  

     S masmediálnou manipuláciou sa vojenský personál stretával aj počas vojenskej operácie ISAF (International 

Security Assistance Force), keď sa prostredníctvom cielených mediálnych aktivít snažil získať srdcia a mysle 

miestneho obyvateľstva (,,To win their heart and minds.“) Do popredia sa  čoraz častejšie dostávajú mediálne 

operácie (Media operations). 

     Pre porozumenie pojmu mediálne operácie je potrebné priblížiť pojem v kontexte spoločných doktrín 

Severoatlantickej aliancie (AJP-01 Spoločná Aliančná doktrína, AJP- 3 Operácie, AJP - 3.10 Informačné 

operácie a AJP- 3.10.1 Psychologické operácie), dokumentu Spojeného kráľovstva JDP 3-45.1 (Mediálne 

operácie) a dokumentu Spojených štátov amerických Fm 3.05.30 (Psychologické operácie), vyjadriť ich 

hierarchiu v štruktúre AJDA (Allied Joint Doktrine Architecture). 

 

     Informačné operácie sú koordinované a zladené činnosti, ktorých cieľom je pôsobiť na vôľu, presvedčenie a 

spôsobilosti protivníka, potenciálneho protivníka a ďalších strán. Účelom informačných operácií je podporiť 

ciele Aliancie pôsobením na informačné procesy a systémy nepriateľa so súčasným využitím a ochranou 

vlastných systémov. Informačné operácie zahŕňajú široké spektrum spôsobilostí, nástrojov a techník, ktorými 

podporujú operácie a prispievajú k dosiahnutiu informačnej prevahy. (AJP - 3.10 Informačné operácie) 
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     V Informačných operáciách plnia významnú úlohu násobitele sily ,,force multipliers,, medzi ktoré 

zaraďujeme psychologické operácie. 

 

     Psychologické operácie sú plánované psychologické aktivity využívajúce metódy komunikácie a ďalšie 

prostriedky orientované na schválené skupiny, zamerané na ovplyvnenie ich vnímania, postojov a správania za 

účelom ovplyvnenia dosiahnutia politických a vojenských cieľov. (AJP- 3.10.1 Psychologické operácie) 

 

     JDP 3.41.1 definuje mediálne operácie ako vojenské operácie, ktoré využívajú rad činností vyvinutých pre 

poskytnutie včasných, presných a účinných informácií (vzhľadom na realizáciu verejných vzťahov, verejnej 

mienky) s dôrazom na zachovanie bezpečnosti. Cieľom mediálnych operácií je oslabiť vôľu protivníka, posilniť 

odhodlanie priateľských skupín, získať podporu a spoluprácu nerozhodnutých divákov. (JDP 3.41.1 Media 

Operations) 

 

ZÁVER 

     V súčasnosti sa do popredia čoraz viac dostávajú operácie nebojového charakteru, ktoré zohrávajú významnú 

úlohu pri plnení cieľov vojenských operácií. Jednou z kľúčových spôsobilostí ozbrojených síl je efektívne 

pôsobiť v globálnom informačnom prostredí. Porozumenie významu médií a verejnosti v súvislosti s vojenskými 

operáciami sa stalo nevyhnutnou požiadavkou (spôsobilosťou) ozbrojených síl. 

     Úspech mediálnej manipulácie (stimulácie) je v jej cielenom, presnom, včasnom využívaní. Personál 

ozbrojených síl zodpovedný za vedenie mediálnych operácií musí zabezpečiť, aby boli správne informácie 

doručené v správnom čase na správne miesto. 

     Je nesmierne dôležité zamerať sa nielen na budovanie vojenských tímov schopných vykonať vojenské 

mediálne pokrytie danej oblasti, ale aj spolupracovať s civilným mediálnym priestorom. Činnosti sú navzájom 

prepojené a zabezpečujú efektívne plnenie cieľov vojenskej operácie. 

     O dôležitosti existencii médií v operáciách medzinárodného krízového manažmentu netreba pochybovať. 

Fenomén médií ako prostriedkov dosiahnutia vojenských cieľov vzbudzuje čoraz väčší záujem na strane 

najvyšších vojenských predstaviteľov jednotlivých zložiek ozbrojených síl, ale aj politickej elity. 
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VPLYV KOZMICKÉHO POČASIA NA DOPRAVNÚ 

NEHODOVOSŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Mária KANCÍROVÁ12 - Martina VACKOVÁ3 

 

THE INFLUENCE OF SPACE WEATHER ON TRAFFIC ACCIDENTS  

IN THE SLOVAK REPUBLIC 
 

 

Abstrakt: Predkladaný článok bude pojednávať o vzťahoch medzi parametrami kozmického počasia (intenzita 

kozmického žiarenia, počet slnečných škvŕn, F10.7 index, Ap – index, Kp – index, Dst – index, koronálny index) 

a dopravnou nehodovosťou na Slovensku za obdobie 1989 – 2008. Štatistickou analýzou chceme dokázať vplyv 

kozmického počasia na dopravnú nehodovosť. Pre určenie vzťahu budeme aplikovať štatistickú metódu lineárnej 

korelácie. Ak bude dokázaný vzťah medzi parametrami kozmického počasia a dopravnou nehodovosťou tak či je 

možné eliminovať dopravnú nehodovosť a tým zvýšiť bezpečnosť na cestách. 

Kľúčové slová: dopravná nehodovosť,parametre kozmického počasia, korelačná analýza 

 

Abstract: The article deals with the relationship between the parameters of space weather (cosmic ray intensity, 

sunspot number, 10.7 radio flux, AP - index, Kp - index, Dst - index, coronal index) and traffic accidents in 

Slovakia during the period from 1989 to 2008. By statistical analysis, we demonstrate the influence of space 

weather on traffic accidents. To determine the relationship, we apply a statistical method of the linear 

correlation. If there is a proven relationship between the parameters of space weather and traffic accidents 

whether it is possible to eliminate traffic accidents and thus improve road safety. 

Keywords: traffic accidents, parameters of space weather, correlation analysis 

 

 

ÚVOD 

Problematika, ktorou sa v článku zaoberáme je v dnešnej dobe veľmi diskutovanou témou. Touto 

problematikou sa zaoberá mnoho autorov ako napríklad L.I. Dorman, E. Stoupel, P. L. Verma a pod. [1][10][11] 

Doprava je jednou z hlavných súčastí života každej vyspelej spoločnosti. Významné miesto v preprave 

osôb a nákladu zaujíma cestná doprava. Ročne na slovenských cestách vyhasne vyše 600 ľudských životov, z 

toho je približne 60 detí. Život na cestách so všetkými jeho následkami a dôsledkami funguje ako veľký 

trojuholník: vodič – cesta – automobil. Hlavnou príčinou dopravných nehôd je vodič, ktorý sa nevie vysporiadať 

s nárastom hustoty premávky a stále výkonnejšími automobilmi. Za posledných pätnásť rokov sa do značnej 

miery obnovil vozidlový park, pribudli nové kilometre diaľnic a rýchlostných ciest, zvýšila sa hustota premávky. 

Je všeobecne známym faktom, že celková dopravná nehodovosť na Slovensku zaznamenala v roku 2009 

výrazný medziročný pokles, v porovnaní s rokom 2008 až 56 %. Skeptici namietajú, že k tomu došlo na základe 

zmeny klasifikácie dopravnej nehody ako takej. Od februára roku 2009 sa totiž kolízie vozidiel, pri ktorých 

materiálna škoda neprekročila 4000 EUR, a pri ktorých neboli zranené či usmrtené osoby, považujú „len“ za 

škodovú udalosť a Polícia SR ich prestala evidovať ako dopravné nehody. To je nesporne primárna príčina 

poklesu dopravných nehôd en bloc. Preto aj štatistická analýza dopravných nehôd spracovaná v tomto článku 

bude len po rok 2008.  

Hlavnými príčinami dopravných nehôd je najmä neprimeraná rýchlosť, nevenovanie sa vedeniu vozidla, 

telefonovanie či alkohol. V článku sa budeme snažiť štatistickou analýzou dokázať, že medzi príčiny dopravných 

nehôd môžeme zaradiť aj kozmické počasie. 

Pod pojmom kozmické počasie sa rozumejú podmienky na Slnku a v slnečnom vetre, magnetosfére, 

ionosfére a termosfére, ktoré môžu mať vplyv na výkon a spoľahlivosť kozmických a pozemných 

technologických zariadení a môžu ohroziť ľudský život alebo zdravie. Vplyvy vonkajšieho prostredia na zemský 

povrch sa študujú už dlhú dobu, ale až v posledných 10 rokoch rapídne vzrástol záujem o nich. Cieľom je 

monitorovať stav Slnka, heliosféry, kozmického žiarenia a zemskej atmosféry. Jeho pôvod je v činnosti Slnka, 

ktoré nepretržite emituje do okolitého prostredia nabité častice ovplyvňujúce Zem. [2] 

 

                                                           
1  RNDr. Mária Kancírová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail: 
maria.kancirova@vsbm.sk 
2 Doktorand, Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 041 08  Košice 
3  Ing. Martina Vacková, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail: 
martina.vackova@vsbm.sk 
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1.  ÚDAJE A METÓDY ANALÝZY 

 

Pre účely analýzy boli spracované ročné hodnoty parametrov kozmického počasia a dopravných nehôd v 

Slovenskej republike za obdobie 1989 – 2008.  Údaje o nehodovosti (TA) na cestách Slovenskej republiky sú 

získané zo Štatistického úradu Slovenskej republiky.[9] Ročné hodnoty počtu slnečných škvŕn (SSN) sú 

vypočítané z mesačných hodnôt získaných zo stránky NASA, sú dostupné na [6].  Priemerné ročné hodnoty 

intenzity kozmického žiarenia (CRCORR) sú vypočítané z denných hodnôt, ktoré sú dostupné na stráne [8].  

Priemerné ročné hodnoty F10.7 indexu sú vypočítané z mesačných hodnôt, ktoré sú v súčasnej dobe dostupné na 

[4]. Ročné hodnoty  koronálneho indexu (CI) sú získané zo stránky NOAA [7].  Priemerné hodnoty Ap – indexu, 

Kp – indexu a Dst – indexu sú vypočítané z denných hodnôt získaných zo stránky NASA [5]. Údaje sú 

zobrazené na Obr. 1.  

Pre účely zisťovania vzťahu medzi nehodovosťou a parametrami kozmického počasia sme použili 

korelačnú analýzu. Je to najčastejšie požívaná štatistická metóda. Vzorec pre výpočet korelačného koeficientu je 
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Hodnota súčinovej korelácie sa pohybuje medzi hodnotami 1 a -1. Krajná hodnota 1r znamená 

maximálnu mieru pozitívnej súvislosti medzi premennými (veľkým hodnotám jednej premennej zodpovedajú 

veľké hodnoty druhej premennej – obdobne platí pre malé hodnoty). Ak 1r  ide o maximálnu mieru 

negatívnej súvislosti, tzn. silne protikladný vzťah medzi premennými (veľkým hodnotám jednej premennej 

zodpovedajú malé hodnoty druhej premennej a opačne). V obidvoch prípadoch prechádza štatistická súvislosť v 

jednoznačnú funkčnú súvislosť. Ak 0r medzi premennými neexistuje žiadna súvislosť, sú na sebe nezávisle. 

V praxi štatistických šetrení sa získavané hodnoty r zväčša pohybujú v pásme medzi 0 až 1, resp. medzi 0 až -1, 

nedosahujú teda krajné polohy 1, -1 či 0. 

 
Obr. 1 Ročné hodnoty počtu dopravných nehôd, parametrov slnečnej aktivity (SSN, CRCORR, CI, F10.7) and 

parametrov geomagnetickej aktivity (Ap, Kp, Dst) za obdobie 1989 - 2008. 
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Stupnica na hodnotenie tesnosti lineárnej závislosti veličinami: 

Ak 3,00  r ,  medzi dvoma znakmi je nulový stupeň väzby. 

Ak 5,03,0  r , medzi dvoma znakmi je mierny stupeň väzby. 

Ak 7,05,0  r , medzi dvoma znakmi je význačný stupeň väzby. 

Ak 9,07,0  r , hovoríme o vysokom stupni väzby medzi dvoma znakmi. 

Ak 19,0  r ,  medzi dvoma znakmi je veľmi tesná väzba. [3] 

 
2.   VÝSLEDKY 

 
Z analýzy údajov z obrázka 1 bolo zistené, že počet dopravných nehôd v Slovenskej republike antikoreluje 

z CI, F10.7 a SSN. Okolo slnečného maxima, roku 2000, 2001 sú ročné priemery CI, F10.7 a SSN maximálne, 

ale počet dopravných nehôd v tomto období je pomerne nízky. V období slnečného minima, v rokoch 1997, 

2007 a 2008 sú ročné priemery CI, F10.7 a SSN nízke zatiaľ čo počet dopravných nehôd okolo týchto rokov bol 

relatívne vyšší ako v období slnečného maxima.   

Zo štatistickej analýzy ročných hodnôt počtu dopravných nehôd a parametrov kozmického počasia sme 

získali nasledujúce výsledky (Tab. 1): 

1. Vysoká pozitívna závislosť medzi počtom dopravných nehôd a CRCORR a Dst indexom. 

2. Vysoká negatívna závislosť medzi počtom dopravných nehôd a SSN, CI, F10.7. 

3. Významná negatívna lineárna závislosť medzi počtom dopravných nehôd a Ap – indexom a Kp – indexom.

  

Tab. 1 Hodnoty lineárnych korelačných koeficientov medzi dopravnou nehodovosťou a parametrami kozmického 

počasia 

 

 

ZÁVER 

 
Na základe nami uskutočnenej štatistickej analýzy vzťahov sledovaných parametrov kozmického počasia a 

počtom dopravných nehôd v Slovenskej republike za obdobie 1989 - 2008 vyplynulo, že majú vplyv na 

nehodovosť. Aj keď existuje niekoľko faktorov ovplyvňujúcich nehodovosť ako sú napr. zdravotný stav vodiča, 

mikrospánok, neprimeraná jazda, zmeny počasia na Zemi a pod., tak tieto faktory spoločne s faktormi, ktoré 

ovplyvňujú zmeny kozmického počasia môžu tiež hrať významnú úlohu pri dopravných nehodách, čím sa 

zvyšuje riziko dopravných nehôd.  Uvedomenie si tohto vplyvu by malo mať za následok zvýšenie bezpečnosti 

na cestách. 

Je dôležité vykonávať dlhodobé detailne skúmanie účinkov kozmického počasia na človeka s cieľom získať 

viac vedomostí o jeho vplyve na rôzne parametre ľudského zdravia. 
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REALIZACE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM ČR 
 

Štěpán KAVAN1 - Jana MEJZLÍKOVÁ2 

 

EXECUTING THE PREVENTIVE EDUCATION ACTIVITIES BY THE CZECH 

REPUBLIC FIRE DEPARTMENT 
 

 

Abstrakt:Hasičský záchranný sbor České republiky má jako jeden ze svých úkolů provádět informování 

obyvatelstva ve vztahu k mimořádným událostem. K naplnění tohoto cíle realizuje preventivně výchovnou 

činnost a systematické předávání informací občanům. Příspěvek se zaměřuje na zpracování základních 

charakteristik prováděných činností. Jedná se zejména o preventivně výchovnou činnost při působení na 

veřejnost, činnost pro seniory, spolupráci se školami a pomoc obcím. 

Klíčová slova: Preventivně výchovná činnost; Hasičský záchranný sbor ČR; výchova. 

 
Abstract: Fire Rescue Service of the Czech Republic has as one of its tasks to carry out informing of the 

population in relation to the emergencies. To meet this goal, it implements preventive and educational activities 

and the systematic transmission of information to the citizens. The contribution focuses on the processing of the 

basic characteristics of the activities carried out. These include preventive and educational activities exposed to 

the public, activities for the seniors, cooperation with the schools and assistance to communities. 

Keywords: Preventive and educational activities, Fire Rescue Service of the Czech Republic, Education 

 

 

ÚVOD 

Jednou ze základních povinností Hasičského záchranného sboru JčK (HZS ČR) je informování obyvatelstva ve 

vztahu k mimořádným událostem. Informování občana je cílený proces, na kterém do značné míry závisí, jaké 

bude chování občana v případě jeho ohrožení. Informování obyvatelstva probíhá ve třech fázích, a to 

informování před mimořádnou událostí, informování při bezprostřední hrozbě nebo vzniku mimořádné události a 

informování po mimořádné události. Nástrojem pro realizaci první fáze informování je preventivně výchovná 

činnost (PVČ). 

 

Hasičský záchranný sbor ČR usiluje o maximální využití všech dostupných forem preventivně výchovné 

činnosti a systematické předávání informací občanům. Při zajišťování PVČ dbá na rozdílný přístup 

k jednotlivým skupinám obyvatelstva (děti, mládež, dospělí a senioři) z hlediska vhodně zvoleného obsahu a 

rozsahu sdělovaných informací. Vzhledem k osloveným cílovým skupinám obyvatelstva musí zvolit 

odpovídající formy, metody a způsoby předávání informací. (Koleňák, Tilcerová, 2009) 

 

Cílem příspěvku je charakterizovat základní aktivity v oblasti preventivně výchovné činnosti realizované 

Hasičským záchranným sborem ČR. Byly provedeny rešerše informačních zdrojů, další informace byly získány 

na základě metody pozorování a rozhovory se zodpovědnými příslušníky HZS ČR a reflexí. Na základě 

systematické reflexe a syntézy zjištěných informací byly zpracovány jednotlivé charakteristiky činností 

preventivně výchovné činnosti uskutečňované HZS ČR. 

 

1 PŮSOBENÍ HZS ČR V OBLASTI PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

HZS ČR vyvíjí řadu aktivit na centrálníi regionální úrovni, které svým zaměřením přímo působí na obyvatelstvo 

nebo podporují jeho přípravu. Zaměření preventivně výchovné činnosti přizpůsobuje potřebám společnosti, 

reaguje na aktuální možná rizika, změny v legislativě, v technologickém pokroku a na potřeby stále se měnící 

společnosti. Základním přístupem v oblasti výchovy a vzdělávání je systémové řešení. Systém je zastoupen 

několika faktory, které na sebe navazují, jak je vidět na obrázku 1. Jsou jimi stávající právní předpisy, odborné 

vzdělávání učitelů, kvalitní zpracování didaktických pomůcek, spolupráce se složkami IZS v rámci různých 

projektů a metodické pomoci a spolupráce orgánů provádějící kontrolu na školách. (Tilcerová, 2013) 

 

                                                           
1  plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.; Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice; 

stepan.kavan@email.cz 
2 kpt. Mgr. Jana Mejzlíková; Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice. 
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Obrázek 1: Součásti výuky ochrany obyvatelstva na školách 

Zdroj: (Tilcerová, 2013) 

 

1.1 Možnosti působení na veřejnost 

Internet je v současné době nejvíce rozšířeným médiem, které nabízí rozmanité možnosti využití. Pro práci 

s obyvatelstvem je nepostradatelným nástrojem, proto tento nástroj Hasičský záchranný sbor ČR využívá. 

Prostřednictvím internetu zveřejňuje příručky, návody, upozornění, přehledy akcí a soutěží zaměřených na 

tematiku ochrany obyvatelstva a požární prevence. Na webových stránkách HZS ČR každý den zveřejňuje 

zprávy o významných požárech a jiných mimořádných událostech (MU) s rozborem jejich příčin a následků a 

aktuální informace o činnostech HZS. Lze zde získat přehled o platných předpisech v požární ochraně, ochraně 

obyvatelstva a IZS. Veřejnost může využít pravidelně aktualizovaných informací z oblasti výchovy a vzdělávání 

obyvatelstva. 

 

Na webových stránkách HZS ČR jsou zveřejněny vytvořené materiály MV – GŘ HZS ČR, Institutu ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Institut vytvořil videostudio, které připravuje výukové, preventivní, 

dokumentační a zpravodajské filmy a reportáže. Tvorba je k dispozici jak pro vnitřní použití HZS ČR, tak pro 

širokou veřejnost; školy, dobrovolné hasiče a oborové a zájmové skupiny. Videostudio dokumentuje činnosti 

Hasičského záchranného sboru ČR a integrovaného záchranného systému a věnuje se tvorbě vzdělávacích 

programů v oblastech požární ochrany a ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích.(tvHasiči, 2015) 

 

Televizní a rozhlasové vysílání na celostátní i regionální úrovni je velice významným médiem. V minulosti 

nechalo MV – GŘ HZS ČR zpracovat krátké animované klipy pro televizní vysílání, které zábavnou formou 

poučují o nebezpečí požárů v domácnostech. Klipy s názvem „Hasiči varují“ vytvořili studenti Filmové 

akademie Miroslava Ondříčka v Písku. (HZS ČR, Letáky, 2014) Televizní a rozhlasové vysílání je využíváno 

pro aktuální informování prostřednictvím tiskových mluvčích nebo k dlouhodobějšímu působení na 

obyvatelstvo. Byly odvysílány výchovné pořady např. „Volejte 150“ se zaměřením na problematické oblasti PO 

a chování obyvatelstva při MU. 

 

Tisková média celostátní i regionální jsou Hasičským záchranným sborem ČR plně využívána. Pomocí tisku 

informuje veřejnost o práci hasičů a dotčených orgánů, o soutěžích a mimořádných událostech. V pravidelných 

rubrikách, např. „Minuty z PO“ v regionálním deníku, jsou občané informováni o novinkách v dané oblasti a 

možných aktuálních problémech tematiky, jako je čištění komínů, umístění hasicích přístrojů apod. Další formou 

PVČ je ediční činnost. Významným krokem v této oblasti je vydávání vlastního odborného časopisu požární 

ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva „112“. Je distribuován do všech HZS krajů 

a dále využíván k propagaci práce hasičů mezi širokou veřejností. 

Příručky, letáky, kalendáře a další materiály jsou nezbytnou součástí PVČ. Tiskoviny jsou určeny pro děti i 

dospělé a jsou vhodným doplňkem informování veřejnosti při různých akcích HZS ČR. Letáky si mohou 

účastníci odnést domů, přečíst si je, uschovat a v případě potřeby využít jako pomůcku při řešení mimořádných 

událostí. MV - generální ředitelství HZS ČR a HZS krajů zpracovaly a vydaly celou řadu příruček s tematickým 

zaměřením na ochranu obyvatelstva při MU, vystřihovánek a samolepek pro děti. Většina těchto výchovných 

materiálů je volně ke stažení na webových stránkách HZS ČR. (HZS ČR, Příručky, 2014) 

 

HZS Jihočeského kraje navázal v roce 2014 spolupráci s redakcí Českobudějovického deníku v pilotním 

projektu Junior deník. Příloha Junior deník vychází pravidelně ve 14 denních cyklech v celém kraji a je určená 

pro děti předškolního a mladšího školního věku (1. – 3. ročník základní školy). Příslušníci HZS Jihočeského 

kraje přispívají do každého dílu Junior deníku graficky zpracovanými výchovnými listy. Projekt se stal u 

veřejnosti oblíbeným, proto spolupráce pokračuje i v roce 2015.  
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Soutěže pro děti, mládež i dospělé organizuje Hasičský záchranný sbor ČR na celostátní i regionální úrovni nebo 

se podílí na jejich organizaci. Soutěže mají charakter sportovních, literárních, výtvarných, fotografických nebo 

pohybově-vědomostních soutěží. Od roku 2010 je pořádána celostátní soutěž s názvem „Dávají za nás ruku do 

ohně“, která má každý rok jiné zaměření a různé formy provedení. 

 

Projektů, na kterých se Hasičský záchranný sbor ČR podílí, je celá řada. Prvním z nich se stal projekt Hasík CZ. 

Následoval Bezpečnostní internetový portál „Záchranný kruh“, který vytvořila a provozuje Asociace "Záchranný 

kruh" a Hasičský záchranný sbor ČR je jedním z jejích partnerů. Další projekt vytvořili příslušníci HZS 

Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Diecézní charitou 

Brno a dostal účelný název „Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky vám radí.“ Tvůrci napsali publikaci, 

ve které jejich pracovnice radí občanům, jak správně postupovat při různých druzích ohrožení bezpečnosti. (HZS 

ČR, Projekty, 2014) 

 

Dny otevřených dveří a exkurze na stancích hasičských sborů krajů jsou ze strany veřejnosti velmi žádanou 

aktivitou.V rámci těchto akcí je možné si prohlédnout prostory stanic a seznámit se s rozmanitým technickým 

vybavením hasičů sloužícím pro plnění náročných úkolů při zdolávání požárů, technických zásazích, dopravních 

nehodách či při jiných činnostech integrovaného záchranného systému v rámci ochrany obyvatelstva při 

mimořádných událostech.  

Na potřebu upraveného prostoru pro tyto účely hbitě reagoval HZS Jihočeského kraje, který v roce 2011 

zrealizoval pilotní projekt s názvem „Pár minut s hasičem“. Výsledkem bylo vybudování multimediální učebny 

v prostorách stanice České Budějovice. Cílem bylo moderním interaktivním způsobem zkvalitnit přípravu 

obyvatelstva zaměřenou na účinnější osvojení si vzorů chování při MU. Součástí učebny je interaktivní tabule a 

dětský koutek zaměřený na tematiku PO, který je možné využít k ukotvení praktických dovedností dětí. 

Do současné doby byly vybudovány multimediální učebny dále na HZS Středočeského kraje a na HZS hl. m. 

Prahy. (Mejzlíková, 2013) 

 

1.2 Činnosti pro seniory 

Velice zranitelnou skupinou při řešení MU jsou senioři. HZS ČR začal v roce 2010 řešit systematičtější zaměření 

na tuto cílovou skupinu obyvatelstva a v návaznosti na to zahájil na celostátní úrovni spolupráci s Nadací Charta 

77.V rámci projektu „SENSEN - Senzační senioři“ publikuje pravidelně jednou měsíčně HZS ČR preventivně 

výchovné články z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou zveřejňovány 

na webových stránkách projektu. Na vytváření článků se podílejí příslušníci HZS krajů podle připraveného 

ročního edičního plánu. HZS krajů se začaly intenzivněji věnovat přípravě a vzdělávání seniorů zejména formou 

přednášek a besed, které organizují prostřednictvímobčanských sdružení seniorů. 

MV-GŘ HZS ČR se s vybranými HZS krajů podílely na dalším projektu pro seniory, který připravila Asociace 

Záchranný kruh. Odborně zpracovaly témata týkající se problematiky mimořádných událostí, která byla použita 

do týdenního kalendáře pro seniory. Kalendář seznamuje seniory s otázkami bezpečnosti, jako jsou např. správné 

chování v případě vzniku požáru, jak se chovat v případě mimořádné události, ochrana před podvodníky. (HZS 

ČR, Činnost, 2014) 

 

1.3 Podpora škol 

Spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

HZS ČR spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) při realizaci platných 

právních předpisů, podílí se na přípravě a aktualizaci pokynů a poskytujesoučinnost při udělování schvalovacích 

doložek. Vzhledem k roztříštěnosti témat ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU) v rámcových 

vzdělávacích programech pro základní vzdělávání do několika vzdělávacích oblastí a náročnější přípravě učitelů 

na výuku, vytvořil HZS ČR ve spolupráci s MŠMT v roce 2012 dokument „Podklady k výuce témat ochrany 

člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“. Materiál slouží jako metodická 

pomůcka pro pedagogy, která nabízí ucelené a efektivně zpracované informace k realizaci dané problematiky. 

Důležitou částí jsou návrhy na rozložení výstupů a učiva na 1. a 2. stupni ZŠ. Jsou zde popsané cíle výuky 

v daném ročníku, učivo, začlenění problematiky v současných RVP ZP a návrh testových otázek pro jednotlivé 

ročníky. Materiál je volně dostupný na webových stránkách HZS ČR. (HZS ČR, Podklady, 2015) 

 

MV - GŘ HZS ČR a vybrané hasičské záchranné sbory krajů (Pardubický, Olomoucký  Karlovarský), další 

ministerstva a vybrané vysoké školy se podílely na vzniku materiálu, který řeší studijní základy pro jednotlivé 

cílové skupiny studentů pedagogických fakult. Byly navrženy formy jejich implementace do procesu vzdělávání 

budoucích pedagogických pracovníků, které jsou ponechány plně v kompetenci příslušné vysoké školy 

v závislosti na jejich podmínkách. V rámci spolupráce pomáhají vysokým školám s výukou příslušníci HZS ČR. 

(Tilcerová, 2011) 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Přípravu učitelů nabízí HZS ČR buď ve vlastních zařízeních nebo prostřednictvím spolupráce s Národním 

institutem pro další vzdělávání (NIDV). Vzdělávací kurzy krajských poboček NIDV jsou zaměřeny na 

teoretickou část problematiky nutnou jako základ pro práci učitelů. Kurzy lektorují příslušníci HZS krajů, ale 

zájem o kurzy je ze strany učitelů velmi malý.  

V roce 2013 došlo k novým úpravám Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, které v širší 

míře rozpracovaly témata ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Změny musely školy 

zapracovat do svých školních vzdělávacích programů a učitelé na ně museli reagovat konkrétní realizací ve 

vyučovacím procesu. Podrobnější seznamování učitelů s danými tématy proběhlo prostřednictvím celostátní 

konference a sérií seminářů, které připravilo NIDV společně s MV – GŘ HZS ČR a dalšími institucemi. Pro 

účely tohoto úkolu byly připraveny podpůrné výukové materiály a sborník prezentací a podkladů k výuce. Na 

realizaci seminářů v krajích se podíleli krajští koordinátoři preventivně výchovné činnosti HZS ČR. Celkem bylo 

na 10 krajských seminářích a celostátní konferenci proškoleno 274 pedagogických pracovníků. Konference i 

semináře zahrnovaly informace o konkrétních možnostech implementace OČMU do výuky a v praktické části 

byly představeny materiály a pomůcky, které lze využít při výuce. (HZS ČR, Kurzy, 2015) 

Velkým posunem ve vzdělávání učitelů ze strany HZS ČR bylo získání akreditace MŠMT vzdělávacích kurzů 

v roce 2013. Vlastní kurzy jsou zaměřené na proškolení učitelů v problematice ochrany člověka za běžných rizik 

a mimořádných událostí zařazených do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Hasičský 

záchranný sbor ČR prioritně připravuje a realizuje tyto vlastní akreditované kurzy. Kurzy pořádají hasičské 

záchranné sbory krajů a k oslovení škol využívají spolupráce s odbory školství krajských úřadů a obecních úřadů 

ORP. Semináře se zaměřením na implementaci problematiky do výuky jsou určeny učitelům základních a 

středních škol.Důraz je kladen zejména na představení dostupných pomůcek k výuce, praktických způsobů práce 

s nimi a vhodných forem, jak daná témata žákům předat. Lektorsky jsou zajišťovány příslušníky HZS krajů. 

Každý učitel obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Učebnice, příručky a pomůcky pro mateřské, základní a střední školy 

HZS ČR se podílí na tvorbě didaktických pomůcek pro učitele mateřských, základních a středních škol. Vytváří 

odborné posudky k vydávaným učebním textům a jiným pomůckám pro výuku. HZS krajů se v rámci spolupráce 

s odbory školství krajských úřadů a obecních úřadů ORP podílí na distribuci pomůcek do škol. Publikace jsou 

volně ke stažení na webových stránkách HZS ČR nebo k zapůjčení v knihovnách a videotékách HZS krajů. 

 

Výchozí tematiky příručkou vydanou v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění ochrany 

člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů byla příručka „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“, která byla určená pro učitele základních a středních škol. Příručka byla distribuovaná cestou HZS 

krajů po jednom výtisku na každou základní a střední školu.(HZS ČR, Pomůcky, 2015) 

 

MV – GŘ HZS ČR vydalo v roce 2003 příručku „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, jejíž autoři jsou 

psycholog a příslušníci HZS Moravskoslezského kraje. Příručku obdržela každá základní a speciální škola po 

jednom výtisku cestou HZS krajů. Publikace je rozdělena do dvou částí. V části teoretické jsou popsány principy 

hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti 

jednotek požární ochrany  mimořádné události a základní témata první pomoci. Součástí jsou i doporučení, jak 

dosáhnout poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V metodické části jsou uvedeny konkrétní 

příklady výkladu jednotlivých témat a způsoby ověření znalostí žáků pro vybrané ročníky. (Mikulka a kol., 

2003) Publikaci doplnily v roce 2005 videokazety s filmy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany I“ a „Výchova 

dětí v oblasti požární ochrany II“. V návaznosti na potřeby učitelů středních škol zpracoval v roce 2005 stejný 

kolektiv autorů příručku „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“. Publikace byla cestou HZS krajů 

distribuována na každou střední školu po dvou kusech.  

 

Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený společně MV - GŘ HZS ČR a Institutem 

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých 

se může každý člověk dostat. HZS krajů distribuovaly v roce 2009 DVD s uvedenými filmy společně s brožurou 

„Co dělat“, kterou zpracovalo sdružení Centrum pro bezpečný stát.  

 

Další pomůckou je DVD „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Titul pochází z řady interaktivního 

výukového softwaru pod názvem Schola Ludus  zpracovaného Krátkým filmem Praha, a.s., ve spolupráci 

s odborníky z MV – GŘ HZS ČR. DVD je určené pro jednotlivé předměty na základních a středních školách 

v ČR. Žáci a studenti se pomocí textů, videosekvencí, obrázků, testů a slovníku seznamují v komplexním pojetí 

s problematikou, která je součástí příslušných RVP. 
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V roce 2013 spolupracovalo MV-GŘ HZS ČR s časopisem Pastelka určeném pro děti předškolního a mladšího 

školního věku. Spolupráce probíhala v realizaci tvorby seriálu věnovaného oblasti ochrany člověka za běžných 

rizik a mimořádných událostí. Seriál představoval několik základních okruhů, které děti seznámily s důležitými 

zásadami chování. Časopis je tvořen jako pomůcka pro práci s dětmi v mateřských a základních školách 

(školních družinách) i pro práci rodičů s dětmi doma. 

 

Soutěžepro základní školy 
HZS ČR v rámci preventivně výchovné činnosti pořádá soutěže pro děti a mládež. Pohybově-vědomostní 

soutěže vhodně doplňují výuku tematiky OČMU. Soutěže jsou určené pro žáky základních škol. Cílem je získání 

nebo doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě a druhým v případě 

nouze. Soutěže se nejčastěji skládají ze dvou částí, znalostní a praktické. V teoretické části plní soutěžící testy 

odborných znalostí z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, v druhé části prokazují své dovednosti 

prakticky. Soutěžící musí například správně použít prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a 

povrchu těla, sbalit evakuační zavazadlo, určit hašení jednotlivých druhů materiálů přenosnými hasicími 

přístroji, zvládnout uzlování, topografii, reálně použít linku tísňového volání nebo srážet plechovky proudem 

vody ze džberové stříkačky. Uvedené soutěže pořádají nebo spolupořádají pod podobnými názvy HZS 

Jihočeského, Ústeckého a Plzeňského kraje. 

 

Pilotním projektem v roce 2014 bylo uspořádání facebookové soutěže s názvem „Mladý záchranář – hasičem 

v akci“ pro ZŠ v Jihočeském kraji. Soutěž pořádal HZS Jihočeského kraje za organizační a finanční podpory 

Jihočeského kraje. Záměrem uspořádání soutěže bylo zmodernizovat způsob komunikace se žáky a umožnit 

soutěžním kolektivům plnit jednotlivé disciplíny časově flexibilně. První kolo soutěže bylo spuštěno přes 

sociální síť facebook, kam se přihlásilo přibližně šest desítek dětských týmů. Družstva plnila po dobu několika 

měsíců různé úkoly, jež měly vědomostní nebo teoretické zaměření. Druhé kolo, které proběhlo na stanici HZS 

JčK v Českých  Budějovicích, bylo zaměřeno na praktické procvičení získaných vědomostí soutěžících. Soutěž 

pro všechny týmy probíhala v duchu fiktivního zásahu hasičů, a to od přijetí tísňového volání, vyslání jednotek, 

jízdy k zásahu, přes vlastní zásah, jeho šetření až po prezentaci zásahu médiím. Soutěžní družstva si musela 

poradit s různými situacemi, do kterých se mohou dostat i v běžném životě. Cílem soutěže bylo, aby účastníci 

zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání hrozeb každodenního života 

i mimořádných událostí. (HZS ČR, Podklady, 2015) 

 

Praktická pomoc školám 
HZS ČR podniká řadu činností, které podporují a obohacují edukaci žáků v předmětné oblasti. HZS krajů 

pomáhají školám při organizaci praktických cvičení a organizují besedy pro žáky, studenty a pedagogické 

pracovníky. Pořádá ukázky z činnosti jednotek požární ochrany a umožňuje exkurze škol na stanicích. 

 

1.4 Pomoc obcím 

MV - GŘ HZS ČR ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a ústředními správními úřady provádí vzdělávání 

starostů obcí s rozšířenou působností, včetně primátorů statutárních měst a starostů městských částí hl. m. Prahy. 

Vzdělávání probíhá formou jednodenního školení ve třech termínech. Vzdělávání je zaměřené na získání 

základních informací z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému 

a ochrany před povodněmi. (HZS ČR, Vzdělávání, 2015) 

 

HZS krajů ve spolupráci s krajskými úřady, obecními úřady ORP, složkami IZS a dotčenými správními úřady na 

úrovni kraje provádí vzdělávání starostů obcí ve své územní působnosti v obdobném rozsahu. Vzdělávání 

starostů ORP i obcí se koná vždy ve čtyřletých intervalech v závislosti na předešlých komunálních volbách. MV 

- GŘ HZS ČR vydává v rámci přípravy starostů obcí příručky s danou tematikou. V roce 2006 byla zpracována 

příručka „Řešení mimořádných a krizových situací“, která byla aktualizována a použita pro školení starostů 

i v roce 2011. 

 

1.5 Neinvestiční dotace 

MV - GŘ HZS ČR poskytuje neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové 

organizace. Dotace jsou poskytovány na výchovnou a vzdělávací činnost v oblastech: požární ochrana, ochrana 

obyvatelstva a příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Další 

podporovanou oblastí je preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při přípravě 

obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárům, propagaci a historii požární 

ochrany, k ochraně obyvatelstva a přípravě obyvatelstva k sebeochraně. Neinvestiční dotace lze neziskových 

organizací při výchově získat i na publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení. (HZS ČR, Podpora, 2015) 
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ZÁVĚR 

HZS ČR vyvíjí řadu aktivit, které svým zaměřením přímo působí na obyvatelstvo a podporují jeho přípravu. 

Nástrojem pro realizaci jeho cíleného informování je preventivně výchovná činnost. HZS ČR zajišťuje 

koordinování PVČ na centrální i krajské úrovni. Usměrňování předmětné problematiky probíhá prostřednictvím 

celostátního koordinátora, který sjednocuje postupy PVČ a metodicky řídí činnost koordinátorů PVČ HZS krajů. 

Tito vytvářejí podmínky pro komplexní rozvoj dané problematiky v souladu s místními podmínkami a 

zvyklostmi. Zaměření preventivně výchovné činnosti přizpůsobuje HZS ČR potřebám společnosti, reaguje na 

aktuální možná rizika a na potřeby stále se měnící společnosti. 

Důležitým faktorem pro možnosti dalšího řešení problematiky je především zajištění systémového financování. 

Vytvořením stabilního finančního prostředí, dlouhodobým rozpracováním finančních plánů a využíváním 

možností vícezdrojového financování lze zajistit funkční systém pro získávání potřeb v koordinaci PVČ. Při 

zajišťování PVČ je důležité zvolit patřičný přístup k jednotlivým skupinám obyvatelstva a vhodně zvolit 

odpovídající formy, metody a způsoby předávání sdělovaných informací. 

Propojení a zvýšení spolupráce s veřejností lze zajistit medializací odvedené práce a propagací jednotlivých 

témat PVČ. Navrhovanými prostředky vhodnými k využití při těchto činnostech jsou sociální sítě, webové 

stránky a televize. Tyto moderní a atraktivní metody komunikace je možné používat ke zveřejňování cíleně 

zaměřených článků a informací nebo k přímému televiznímu vystupování příslušníků HZS ČR. Prostřednictvím 

sociálních sítí lze zaujmout mládež a oslovit velký počet lidí v produktivním věku.  
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A JEJ VÝZNAM  

V OCHRANE KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

Rastislav KAZANSKÝ1 - Michaela MELKOVÁ2 

 

CYBERNETIC SECURITY AND ITS MEANING IN TERMS OF CRITICAL 

INFRASTRUCTURE 
 

 

Abstrakt: Kritická infraštruktúra predstavuje životne dôležité systémy pre fungovanie spoločnosti a ekonomiky 

štátu. Ich nefunkčnosť alebo deštrukcia by mala závažný dopad na bezpečnosť štátu, ekonomiku, verejnú správu 

a zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva. Čoraz rýchlejší a dynamickejší technologický rozvoj 

umožnil evolvovať sa niektorým prvkom kritickej infraštruktúry aj v rámci úrovne kybernetického priestoru, čo 

na jednej strane zefektívnilo a urýchlilo možnosti spravovania kritickej infraštruktúry, avšak na druhej strane ju 

vystavilo i novým hrozbám kybernetického priestoru. 

Kľúčové slová: kritická infraštruktúra, kybernetická bezpečnosť, krízová situácia, energetický priemysel, 

kybernetický útok 

 

Abstract: Critical infrastructure consist of systems, which are vital for functioning of society and state economy. 

Their malfunction or destruction would have a serious impact on national security, the economy, public 

administration and ensurement of the basic needs of the population. Some elements of critical infrastructure have 

due to the faster and more dynamic technological development evolved within cyberspace. This fact has on one 

hand made management capabilities of critical infrastructure faster and more effective, but on the other hand, it 

has also exposed critical infrastructure to the new threats within cyberspace. 

Keywords: critical infrastructure, cybersecurity, crisis situation, energy industry, cyber attack 

 

 

1.ÚVOD 

Na prelome 20. a 21. storočia dochádza k čoraz dynamickejším procesom technologického rozvoja, vďaka 

ktorým sa vytvárajú výkonnejšie, progresívnejšie a ekologickejšie technológie. Trend modernizácie a 

zefektívňovania technických nástrojov prenikol do všetkých sfér spoločenského života. Inovačný progres 

jednoznačne zjednodušil a urýchlil výkon každodenných aktivít, avšak na druhej strane vytvoril priestor pre nové 

hrozby vyplývajúce z čoraz väčšej technologickej závislosti a previazanosti. Na úrovni štátov sa vytvárajú čoraz 

užšie väzby medzi aktivitami v kybernetickom priestore a sférami vzdelávania, vlády, obchodu i armády, čo 

však spôsobuje väčšiu zraniteľnosť vzájomne previazaných spoločenstiev. V rámci globálnej úrovne sa 

v dôsledku stále nekončiacej globalizácie formuje jeden informačný ekosystém združujúci v sebe všetkých 

aktérov bez ohľadu na rozvinutosť štátov, početnosť populácie či geografické charakteristiky.  

Niet pochýb o tom, že táto "hyper-previazanosť" predstavuje mocný nástroj pre rozvoj a rast vlád, podnikov i 

indivíduí. Je však potrebné, aby zotrvala otvorená a prístupná všetkým subjektom svetového systému, bez 

ohľadu na riziká. Výzvou ostáva schopnosť štátov týmto hrozbám predchádzať a čeliť, pretože zvyšujúca sa 

otvorenosť a previazanosť systému znižuje bezpečnostné bariéry. 

Štáty si čoraz viac uvedomujú, že pojem bezpečnosť začína v meniacich sa podmienkach naberať úplne nový 

rozmer a nezahŕňa v sebe už len vojensko-politické aspekty, ale aj ekonomické, spoločenské, environmentálne, 

energetické či kybernetické. Jedným z najzávažnejších problémov samotného kybernetického priestoru je veľmi 

nízka pravdepodobnosť priameho určenia páchateľa a preto je potrebné, aby si vlády, medzinárodné organizácie, 

súkromný sektor i spoločnosť uvedomili, že kybernetická bezpečnosť je zdieľaná zodpovednosť. Kybernetické 

zločiny majú vplyv na celú spoločnosť a môžu ohroziť kritickú infraštruktúru štátov, čím ohrozia ich schopnosť 

poskytovať občanom základné služby. Môžeme tvrdiť, že kybernetické útoky zamerané na kritickú 

infraštruktúru majú stúpajúcu tendenciu a preto je potrebné, aby si štáty vytvorili systém ochrany pred 

haktivistami, útokmi podporovanými inými štátmi, kybernetickým terorizmom a inými hrozbami, pretože 

hackeri využívajú čoraz viac sofistikované nástroje, pomocou ktorých sú schopní infiltrovať sa do dôležitých 

kontrolných systémov, ktorých nečinnosť či deštrukcia môže ochromiť organizáciu i štátnu ekonomiku. 
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2.  KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA AKO JEDEN Z HLAVNÝCH PILIÉROV FUNGOVANIA ŠTÁTU 

Pojem infraštruktúra všeobecne označuje vzájomne prepojené prvky slúžiace ako základ podpory a fungovania 

vyššieho celku. Predpona „infra“ v preklade znamená „pod“ a ako výstižne tvrdí M. Hromada „v doslovnom 

preklade sa teda jedná o podštruktúru, štruktúru využívanú vyššími štruktúrami. Štruktúru, ktorá dodáva vyšším 

celkom energiu, informácie a ďalšie potrebné výstupy či služby“ [8].  Bez existencie samotnej infraštruktúry by 

neboli schopné existovať ani vyššie celky systému. V rámci Národného programu pre ochranu a obranu kritickej 

infraštruktúry v Slovenskej republike sú definované ako základné zložky kritickej infraštruktúry nasledujúce 

sektory. Zároveň uvádzame niektoré pôsobnosti subjektov operujúcich a realizujúcich opatrenia v rámci 

vybraného sektora kritickej infraštruktúry: 

- Voda (ochrana pred povodňami, využitie hydroenergetického potenciálu vodného toku pre 

zabezpečenie energetickej vody, dodávanie povrchových vôd pre priemysel, závlahy, zabezpečenie 

pitnej vody a zabezpečenie bezpečnosti plavby); 

- Potraviny (kontrola potravinového reťazca, kontrola pôdy a vstupov do pôdy, hnojív, fytosanitárnu 

ochrana a kontrola prípravkov na ochranu rastlín, krmív, kontrola chorôb prenosných zo zvierat na ľudí, 

vedľajších produktov, kontroly hygieny, kontroly importu, rezíduí pesticídov a veterinárnych liečiv, 

kontaminantov, geneticky modifikovaných potravín a krmív); 

- Zdravie (opatrenia v oblasti predchádzania vypuknutiu prenosných chorôb a nákaz, príprava územia na 

epidémie, pandémie, proces ochrany zdravia obyvateľstva); 

- Energetika 

o podsektor elektroenergetický priemysel (výroba, dovoz, vývoz, prenos a distribúcia elektrickej 

energie, nakladanie s jadrovým palivom, nakladanie s rádioaktívnym odpadom vzniknutým pri 

výrobe elektrickej energie v jadrových elektrárňach); 

o podsektor plynárenský priemysel (dovoz, ťažba, preprava, distribúcia a uskladnenie zemného 

plynu, zabezpečenie energetických zdrojov pre teplárenstvo); 

o podsektor ropný priemysel (dovoz, ťažba, preprava, spracovanie, distribúciou a uskladnenie 

ropy a ropných produktov, núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, tvorba štátnych 

hmotných rezerv); 

o podsektor banícky a hutnícky priemysel (ťažba, úprava a spracovanie rudných a nerudných 

surovín, vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín, správa skladov výbušnín 

a chemických reagencií na úpravniach rudných surovín); 

- Informačné a komunikačné technológie (ďalej len IKT) (poskytovanie služby mobilnej 

telekomunikačnej siete, poskytovanie služby pevnej telekomunikačnej siete, internet, ochrana 

informačných systémov a sietí, satelitná komunikácia, vysielanie (rozhlasové a televízne), rádiová 

komunikácia a navigácia, poskytovanie poštových služieb); 

- Doprava 

o  podsektor cestná doprava (správa a fungovanie diaľnic a rýchlostných ciest, významných 

cestných objektov, ako sú tunely, mosty a informačné káble nachádzajúce sa v intraviláne 

miest s významnou hustotou výskytu obyvateľstva (mohutný efekt na psychiku obyvateľstva v 

prípade teroristického útoku); 

o podsektor železničná doprava (realizácia prepravného procesu na všetkých úrovniach, správa 

a monitorovanie významných železničných uzlov, medzinárodných koridorových tratí, 

železničných mostov, železničných tunelov, elektrických rozvodných staníc zabezpečujúcich 

napájanie elektrifikovaných tratí a tranzit, elektrickej energie veľmi vysokého napätia pre 

verejný sektor); 

o  podsektor letecká doprava (správa subjektov civilného letectva ako letiská, navigačné služby, 

ktoré zaisťujú riadenie letovej prevádzky vo vzdušnom priestore, letové prevádzkové služby, 

letecké telekomunikačné služby, leteckú informačnú službu a leteckú meteorologickú službu, 

leteckých dopravcov); 

o  podsektor lodná doprava (preprava tovarov vlastnou flotilou po vnútrozemských vodných 

cestách,  preklad a skladovanie tovarov v prístavoch, rozvod elektrickej siete v rámci prístavov 

– centrálne trafostanice, poskytovanie komplexných zasielateľských služieb);  

- Verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť  

o  podsektor pohotovostné zložky (aktivity vykonávané pre civilnú ochranu obyvateľstva, 

Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, informačné služby); 

o  podsektor verejná správa; 

o  podsektor obranný priemysel (aktivity prebiehajú prevažne v spolupráci s ministerstvami 

obrany a zmluvnými partnermi zo súkromného sektora); 

- Priemysel  

o podsektor chemický priemysel (výroba, skladovanie a spracovanie chemikálií, chemických 

látok, vlákien a výbušnín, preprava chemických látok s nebezpečným tovarom potrubiami); 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

143 
 

o podsektor farmaceutický priemysel (výroba farmaceutických prípravko, chemických 

produktov a produktov z rastlín na lekárske účely); 

- Finančný sektor (správa hmotných zariadení ako bánk a trezorov a správa nehmotných zariadení 

v podobe virtuálnych peňazí, existujúcich len v databázach kyberpriestoru) [12].   

Na základe spomínaných skutočností je jasne viditeľné, že infraštruktúra predstavuje jeden zo základných 

pilierov fungovania štátu, pričom kritická infraštruktúra predstavuje v tomto kontexte životne dôležité systémy 

pre fungovanie ekonomiky a spoločnosti. Ich nefunkčnosť alebo deštrukcia by mala závažný dopad na 

bezpečnosť štátu, ekonomiku, verejnú správu a zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva. 

Zvýšená komplexnosť a previazanosť jednotlivých systémov kritickej infraštruktúry (Obrázok 1) v rámci 

jednotlivých štátov, ale aj svetovom meradle, predstavuje jeden zo základných a najzávažnejších rizík, ktoré 

môžu byť využité na rôzne typy útokov kybernetických kriminálnikov usilujúcich sa o finančný zisk, alebo 

hackerov pokúšajúcich sa dosiahnuť politické ciele prostredníctvom podlomenia dôveryhodnosti vlád, či 

podnikov.  

 
Obrázok 1Vzájomná previazanosť sektorov kritickej infraštruktúry [2]. 

 
Dopady kybernetických útokov môžu mať za následok ohrozenie stability, rozvoja a bezpečnosti štátu či 

organizácie. Dôležitosť danej problematiky akcentovala i americká spoločnosť NERC , ktorá v roku 2011 

varovala pred možnými kybernetickými útokmi zameranými na strategické ciele ako napríklad globálne 

energetické zdroje. Väčšina obáv pramení z nedostatočného zabezpečenia tzv. PLC (Programmable Logic 

Controller), ktoré dohliadajú na systémy v elektrárňach už od čias, kedy internet ešte nebol vynájdený. Pokiaľ by 

hackeri disponovali kapacitami a našli by spôsob ako ovplyvniť fungovanie PLC pomocou vírusov, tak by mohli 

zmeniť či dokonca zastaviť činnosť nevyhnutných ovládačov a spôsobiť tak nepredstaviteľné škody [9].   

 

3. HROZBY KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY VYPLÝVAJÚCE Z EXISTENCIE 

KYBERNETICKÉHO PRIESTORU 

Zvyšujúca sa závislosť štátov na technológiách, technike a prísune energií priamoúmerne zvyšuje ich náchylnosť 

na hrozby a potenciálne ohrozenie spomínaných sektorov môže mať za následok ohrozenie celkovej stability 

vyspelých štátov či dokonca širšieho regiónu. Kým prejdeme k samotným hrozbám vyplývajúcim 

z kybernetického priestoru, môžeme ešte v stručnosti spomenúť tradičné hrozby kritickej infraštruktúry ako sú 

riziká prameniace z prírodného prostredia (povodne, zemetrasenia, požiare, choroby), riziká bežného fungovania 

ekonomiky a prevádzky priemyslu a v neposlednom rade ľudský faktor (trestná činnosť osôb, terorizmus) [10].   

V dôsledku vysokej závislosti niektorých sektorov kritickej infraštruktúry na technologických nástrojoch 

i operáciách v kybernetickom priestore, môžeme vymedziť tie zložky, ktoré považujeme za najrizikovejšie, 

konkrétne sektor spravujúci vodné systémy, informačné a komunikačné technológie, energetický priemysel a 

chemický priemysel.  

 

3.1  Systém správy vôd 

V súčasnosti veľké množstvo zásobární pitnej vody a závodov na spracovanie odpadovej vody vykonáva svoju 

činnosť prostredníctvom automatizovaných kontrolných systémov, ktoré vykonávajú procesy ako spracovanie, 
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testovanie a nakladanie s vodnou masou. Vďaka automatizácii niektorých činností sa služby zaoberajúce vodou 

stali spoľahlivejšie, avšak na druhej strane sa vytvoril priestor pre iniciáciu kybernetických útokov, ktoré by 

mohli mať negatívne dopady na zdravie verejnosti i ekonomické následky [15]. V rámci Obrázku 2 ponúkame 

znázornenie zložiek priemyselného kontrolného systému vodných zdrojov a ich prepojenie s kybernetickou 

sférou.  

 
Obrázok 2  Zložky priemyselného kontrolného systému vodných zdrojov [15]. 

 
Pre lepšie priblíženie skúmanej problematiky v kontexte kybernetického priestoru a bezpečnosti kritickej 

infraštruktúry ponúkame niekoľko príkladov kybernetických útokov a neúmyselných incidentov týkajúcich sa 

vodného sektoru, ktoré sa odohrali v minulosti.  

V roku 2001 sa bývalý zamestnanec zabezpečujúci systémy  SCADA 3  (Supervisory Control And Data 

Acquisition), vytvárajúcej softvérové zastrešenie čističky odpadových vôd v Queenslande, opakovane nabúral do 

systému a vypustil skoro 1 milión litrov odpadovej vody do priľahlých parkov a riek [13].   

Ďalší incident sa odohral v roku 2006 v Harrisburgu, kedy hacker prostredníctvom vzdialeného internetového 

prístupu cez zamestnanecký počítač umiestnil škodlivý softvér do systému čističky vôd. Útočník sa usiloval o 

distribúciu malwaru, ktorý však ovplyvnil samotné funkčné operácie čističky [7].   

V roku 2014 Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických uviedlo, že kritická infraštruktúra, 

vrátane hlavných systémov zásobární vôd a systémov odpadových vôd, je ohrozená deštruktívnym počítačovým 

malware. Konkrétnejšie sa má jednať o "Black Energy" vírus, schopný narušiť integrálny softvér vykonávajúci 

rôzne národné industriálne procesy ako distribúcia vody, čistenie vôd a odpadových vôd, ropovody, plynovody 

či jadrové elektrárne [3].   

Na základe vyššie spomenutých faktov môžeme kybernetické útoky na vodné systém a zdroje vymedziť 

nasledovne:  

- zasahovanie do operácií zaoberajúcich sa úpravou vody, čo môže spôsobiť zlú chemickú úpravu a 

zloženie vody; 

- neautorizované zmeny v miestnych procesoroch, čo môže umožniť jednotlivcom či skupinám získať 

prístup k správe pitnej a odpadovej vody ; 

- zmeniť alebo znefunkčniť systémy detekujúce kontamináciu vody; 

- upraviť softvér riadiacich systémov a spôsobiť tým neočakávané výsledky; 

- zabrániť prístupu k potrebným informáciám; 

- blokovať dáta alebo zasielať operátorom falošné informácie a zabrániť im tak včasne reagovať na 

vzniknuté problémy [16].   

 

3.2  Energetický sektor 

Porucha alebo nefunkčnosť prvkov energetickej infraštruktúry má priamy dopad na ostatné sektory kritickej 

infraštruktúry, vrátane dopravy, komunikácie a vodných systémov. To je jeden z primárnych dôvodov, prečo 

predstavujú najčastejšie ciele kybernetických útokov (Obrázok 3) a prečo by mali vlády jednotlivých štátov 

presadzovať agresívnejšie regulatórne opatrenia v danej oblasti. Významnú rolu zohráva i včasný zásah, pretože 

v prípade neskorej reakcie na vzniknutý krízový stav môžu byť straty nenávratné. 

                                                           
3Systémy využívané na zber dát v reálnom čase, monitorovanie zariadení a kontrolných procesov v industriálnych systémoch, vrátane 

chemických tovární, rafinérií, generátorov elektrickej energie, prenosových systémov, plynovodov, ropovodov, systémov spravujúcich vodné 
masy a čističiek odpadových vôd. 
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Obrázok 3  Porovnanie počtu kybernetických incidentov v rámci kritickej infraštruktúry a v rámci energetického 

sektoru Spojených štátov amerických v rozmedzí rokov 2009 – 2014 [17]. 

 
Prvý väčší zaznamenaný kybernetický útok podnikli v roku 1998 hackeri, ktorí systematicky vnikli do počítačov 

amerického ministerstva obrany a viac ako rok získavali obrovské množstvá citlivých informácií. Zároveň sa 

nabúrali aj do systému sekcií ministerstva energetiky zaoberajúcimi sa výskumom a jadrovými zbraňami. 

Americkí vyšetrovatelia FBI, ktorí pomenovali útoky kódovým menom Moonlight Maze aj napriek 

intenzívnemu vyšetrovaniu nedokázali jednoznačne odhaliť pôvod útokov, hoci nepriame dôkazy poukazujú na 

ruskú tajnú spravodajskú službu [4].   

Ďalšia významnejšia séria útokov v rámci energetického sektora prebehla pod názvom  operácie Night Dragon, 

využívajúca najmä trójske kone, diaľkovo ovládaný softvér a ďalšie malware, ktorých cieľovými subjektmi boli 

svetové energetické, ropné a petrochemické spoločnosti. Najväčšou hrozbou malware Night Dragon je 

skutočnosť, že pozostáva z nástrojov a techník, ktorých využitie nie je orientované na špecifický typ 

infraštruktúry a preto môže byť namierený proti akémukoľvek odvetviu.  

Napokon nemôžeme nespomenúť prevratnú operáciu Stuxnet, charakteristickú predovšetkým svojou sabotážnou 

povahou, nakoľko pozastavila spustenie jadrovej elektrárne v iránskom meste Bushehr. Ofenzíva mierená na 

natanzský závod mala priamy fyzický dopad, pretože červ v systéme zmenil otáčky centrifúg využívaných pri 

obohacovaní uránu a tým ovplyvnil fungovanie celej elektrárne [9]. V súčasnosti pozorujeme existenciu 

viacerých variácií Stuxnetu a nakoľko sa dokáže rozširovať tajne a disponuje schopnosťou negatívne ovplyvniť 

fungovanie počítačovej infraštruktúry zodpovednej za fungovanie siete, tak môže spôsobiť jej kolaps. Stuxnet sa 

dnes považuje za „prvú kybernetickú zbraň celosvetového geopolitického významu“ [11].   

Popredné inštitúcie i vlády vybraných štátov zdôrazňujú tendenciu stúpania kybernetických útokov zameraných 

práve na energetický sektor, čo môžeme demonštrovať na nasledujúcich prípadoch posledných rokov: 

- viac ako 50 nórskych ropných a plynárenských spoločností bolo cieľom útokov neznámych útočníkov 

zameriavajúcich sa na získanie duševného vlastníctva, obchodných a zákazníckych dát; 

- kybernetické útoky skupiny Dragonfly na americký i európsky energetický sektor počas roka 2014; 

- zastrašovanie ropných spoločností v Saudskej Arábii, Katare a Spojených arabských emirátoch 

hackerskou skupinou Anonymous; 

- útoky na ropné a plynové spoločnosti na Strednom východe, s cieľom narušenia dodávok ropy a plynu 

(akcia prebehla v roku 2012, pričom prebiehali útoky namierené na približne 30 tisíc počítačov 

obsahujúcich citlivé dáta); 

- Cyber response team (US-CERT)  uviedol, že v roku 2014 odhalili 79 kybernetických útokov 

v energetickom sektore a v roku 2013 dokonca 145 útokov, čo v priemere predstavuje iniciovaný útok 

každé tri dni. 

Napokon môžeme dodať, že v súčasnosti energetický sektor čelí dvom primárnym  kybernetickým hrozbám, 

a síce chyby zabezpečenia IT systémov zameraných na obchodné a administratívne účely a operačné 

technológie ako systémy SCADA, softvér a iné kontrolné technológie zabezpečujúce chod elektrární, 

distribučných sietí či potrubí. 

 

3.3  Sektor informačných a komunikačných technológií  

Súčasný stav previazanosti každej sféry štátu s informačnými a komunikačnými technológiami má priamy vplyv 

na stabilitu a rozvoj ekonomiky a výroby, schopnosť riadiť štát i blahobyt obyvateľstva. „Sektor informačných a 

komunikačných technológií je jednoznačne nosným sektorom národného hospodárstva. Znefunkčnenie 

(vyradenie z prevádzky) sektora informačných a komunikačných technológií zapríčinené technickou poruchou, 

prírodnou katastrofou, ľudskou chybou či teroristickým útokom môže spôsobiť kaskádový efekt znefunkčnenia 

ďalších sektorov vzájomne súvisiacich a silne závislých od tohto sektora (finančný sektor, energetika a pod.)” 

[12].   
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Postavenie sektoru IKT je z pohľadu bezpečnosti ovplyvnené prevažne dvoma hlavnými faktormi. Prvým je 

globálna previazanosť sfér IKT jednotlivých štátov, tvoriac tak globálnu, celosvetovú informačnú 

a komunikačnú sieť, ktorá je však z dôvodu efektívnejšej a výkonnejšej spolupráce pomerne otvorená a náchylná 

na riziká vyplývajúce z kybernetického priestoru. Druhý bezpečnostný aspekt predstavuje stav zabezpečenia 

jednotlivých sietí, kde dôležitú rolu zohráva softvérové vybavenie, ľudský faktor a sním spojená potreba 

neustáleho vzdelávania pracovníkov v oblasti ochrany IKT a v neposlednom rade i zálohovacie kapacity 

v prípade výpadku alebo útoku.  

Príkladom dôležitosti zabezpečenia systémov IKT sú okolnosti, ktoré sa odohrali v apríli v roku 2007 

v Estónsku. Presun sochy neznámeho sovietskeho vojaka podnietil vzbury ruskej menšiny žijúcej na území 

Estónska a napokon vyvrcholil do blokády estónskeho veľvyslanectva v Moskve. V rámci kybernetického 

priestoru bolo iniciovaných niekoľko sérií DoS (Denial of Service) útokov na estónske vládne a bankové 

inštitúcie, kedy im boli diaľkovo vypnuté internetové siete administratívnych a štátnych inštitúcií. V priebehu 

niekoľkých hodín sa tak hackerskej skupine podarilo oslabiť a ohroziť informačnú štruktúru štátu (bankové 

transakcie, služby e-vlády) [9]. Dôležitosť bezpečnosti informačných sietí pre celú národnú ekonomiku zdôraznil 

aj šéf estónskej sekcie ministerstva obrany Mikhail Tammet , pretože "Estónsko je značnej miery závislé na 

internete. Máme e-vládu, vláda je takzvaná bezpapierová, všetky bankové služby sa nachádzajú na internete. 

Dokonca si volíme náš parlament prostredníctvom internetu" [5].   

Jedným z najzávažnejších problémov kybernetických útokov je nemožnosť vypátrania a jednoznačného určenia 

pôvodcov útokov. Útočníci môžu využívať boty, parazitné programy nainštalované v počítači bez vedomia 

používateľa a využívať tak nakazený počítač pre vlastné úkony, prípadne zamaskovať svoju reálnu polohu 

s využitím proxy serverov. Prípad Estónska nebol výnimkou, hoci sa ukázalo, že niektoré ataky boli iniciované 

práve z ruského teritória. Zložité rusko-estónske vzťahy však vytvárajú priestor pre domnienku, v akej miere boli 

útočníci podporovaní ruskou vládou.  

V prípade útokov zameraných na sektor IKT môže mať útočník snahu zničiť vybraný prvok systému IKT 

(deštrukcia hardvéru, dát) alebo znefunkčniť, destabilizovať či narušiť chod inej oblasti kritickej infraštruktúry, 

ktorej činnosť je úzko spätá s IKT. Napokon existuje možnosť uskutočnenia fyzických útokov na IKT 

vybavenie, ako prerušenie vedenia, deštrukcia serverov.  

 

3.4  Chemický priemysel 

Prakticky všetky chemické priemyselné závody využívajú automatizované kontrolné systémy, ktoré môžu byť 

cieľom útokov jednotlivcov i skupín s rôznym motívom. Chemický priemysel pracuje s množstvom 

nebezpečných chemických látok, ktoré môžu ohroziť život a zdravie osôb i životné prostredie. Podstatný 

význam má aj preprava chemických látok s nebezpečným tovarom potrubiami, ktoré sú obzvlášť zraniteľné. 

Narušenie mechanizmov v rámci priemyselného sektoru môže mať za následok rozliatie materiálov rôzneho 

druhu, pretlakovanie systémov alebo v najhoršom scenári vývoja i výbuch, čo predstavuje nevyhnutnosť 

zabezpečenia spomínaných systémov aj v kontexte kybernetickej sféry. „Keďže priemyselné systémy sú 

budované s dôrazom na čo najvyššiu spoľahlivosť a životnosť, môžu sa stať ľahkým cieľom pre útočníka. Od 

priemyselných riadiacich systémov sa často očakáva nepretržitá prevádzka počas dlhých časových úsekov 

(mesiace, roky) a celková životnosť merateľná v dekádach“ [1]. 

Odhalenie už spomínaného  a vysoko efektívneho počítačového červa Stuxnet predstavoval zlomový bod pre 

vnímanie bezpečnostnej situácie priemyselného odvetvia v kontexte kybernetického priestoru, pretože upozornil 

na dynamický rozvoj nových a prepracovaných útokov na priemyselné riadiace systémy, ktoré sú sabotážnej i 

špionážnej povahy.  

Potenciálne dôsledky neautorizovaného vniknutia do industriálnych podnikov môžeme demonštrovať na 

experimente z roku 2007 s názvom "Aurora Project". Experti z Idaho National Laboratory prepísali počítačový 

kód Industrial Control System zabezpečujúci chod energetického generátora, čo malo však reálne fyzické 

dôsledky v podobe otrasov, produkcie dymu až následnej seba-deštrukcie. Vďaka realizácii spomínaného 

projektu sa dokázalo, že informačné systémy podnikov môžu byť kontrolované cudzou stranou a 

prostredníctvom vzdialených príkazov aj fyzicky zneškodniť dôležité prvky riadenia. 

Môžeme tvrdiť, že podobná štruktúra zabezpečenia systémov chemického priemyslu a systémov energetického 

sektoru umožňuje využiť útočníkom rovnaké alebo podobné vírusy pri iniciovaní kybernetických útokov. 

V spojitosti už so spomínaným červom Stuxnet to bol vírus Duqu. Podobnosť kódov využitých pri útokoch 

Stuxnet a Duqu predstavuje dôkaz o ich spojitosti (buď boli útoky iniciované rovnakou skupinou, alebo mali 

útočníci prístup k zdrojovému kódu Stuxnetu). Útoky Duqu boli však špionážneho charakteru a orientované na 

krádež dát, zatiaľ čo notoricky známa operácia Stuxnet bola charakteristická predovšetkým svojou sabotážnou 

povahou. 

Napokon spomenieme existenciu ďalšieho a doposiaľ najsofistikovanejšieho malware, ktorý bol odhalený v roku 

2012 iránskym Centrom MAHER v spolupráci s laboratóriami Kaspersy a CrySys. Spomínaný škodlivý software 

získal pomenovania ako Flame, Flamer či sKyWIper a pozostáva z viacerých špionážnych programov schopných 

na diaľku fotiť screenshoty, nahrávať konverzácie cez mikrofón či zachytávať klávesové vstupy, kým oprávnený 
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užívateľ pracuje. Flame napadol hlavne systémy štátov blízkeho východu, konkrétne Irán, Izrael, Sudán, Sýriu, 

Libanon, Saudskú Arábiu a Egypt. Hlavný expert na malware v laboratóriu Kaspersky V. Kamluk sa vyjadril, že 

Flame sa odlišuje od klasického malware používaného hacktivistami a preto ho pravdepodobne riadi skupina 

kybernetických kriminálnikov s podporou nejakého štátu. Doposiaľ sa Flame využíva len na špionáž, avšak "tak 

vysoko flexibilný malware môže byť využitý na špecifické útoky, ktorých cieľom môže byť kritická infraštruktúra 

štátu" [6]. 

 

4.  ZÁVER 

Rastúca interdependencia medzinárodného systému na informačných technológiách vytvorila priestor pre vznik 

neznámej zraniteľnosti a umožnila iniciáciu útokov na oblasti, ktoré doposiaľ nečelili podobným hrozbám, 

príkladom sú hlavne systémy národnej obrany, systémy kontroly leteckej dopravy a v neposlednom rade 

spomínané prvky kritickej infraštruktúry. Preto môžeme tvrdiť, že čím je úroveň technologickej vyspelosti štátu 

vyššia, tým je zraniteľnejší na kybernetické útoky namierené proti kritickej infraštruktúre. Zároveň sú 

kybernetické útoky mnohokrát efektívnejšie ako bežné útoky a trestné činy, pretože útočníci disponujú 

možnosťou jednoducho si osvojiť počítačové znalosti, pôsobia anonymne, preberajú digitálnu podobu a dokážu 

bez použitia vojenskej sily ohroziť stabilitu, infraštruktúru alebo bezpečnosť štátu prípadne organizácie bez toho 

aby bola vôbec niekedy odhalená ich identita.  

Infraštruktúra predstavuje základný pilier pre fungovanie ďalších sektorov štátu, ekonomiky i spoločnosti. Medzi 

základné zložky kritickej infraštruktúry patrí voda, potraviny, zdravie, energetika, informačné a komunikačné 

technológie, doprava, verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť, priemysel a finančný sektor. Postupná 

automatizácia a zavádzanie technologických pokrokov do všetkých sfér spoločnosti spôsobila, že jednotlivé 

zložky sú jednoduchšie a efektívnejšie spravované, avšak na druhej strane ich vzájomná previazanosť a závislosť 

vystavila novým hrozbám.  

Za najrizikovejšie odvetvia kritickej infraštruktúry, čeliace hrozbám z kybernetického priestoru považujeme 

systém správy vôd, informačné a komunikačné technológie, energetický a chemický priemysel. Dôkazom je aj 

zvýšená intenzita a početnosť kybernetických útokov zameraných práve na spomínané odvetvia. Útočníkmi sú 

zároveň rôzne subjekty od jednotlivcov, sledujúcich vlastné ciele, cez zoskupenia bojujúce za svoje hodnoty, 

usilujúce sa podkopať autoritu vlád, prípadne organizácii, až po hackerské skupiny, ktoré operujú s podporou 

vlád iných štátov. Spoločným spojovateľom všetkých spomínaných subjektov je však fakt, že využívajú čoraz 

sofistikovanejšie a strategickejšie nástroje na uskutočnenie svojich vlastných cieľov. Môžeme tvrdiť, že v 

budúcnosti budú mať prípady kybernetických útokov stúpajúcu tendenciu, nakoľko globálna internetová sieť je 

súčasťou všetkých sfér medzinárodného systému a tým aj kritickej infraštruktúry štátov.  

Aby sme však neponúkli len pesimistické stanovisko, tak môžeme zdôrazniť, že zároveň sa vyvíja aj 

kybernetická obrana usilujúca sa novým hrozbám a rizikám vyplývajúcim s nezastaviteľného technologického 

rozvoja čeliť a zabrániť. Významnú rolu v tomto procese zohráva hodnotenie efektívnosti bezpečnosti 

jednotlivých systémov a hodnotenie pripravenosti aktérov spravujúcich operačnú zložku prvkov kritickej 

infraštruktúry. Komplexnosť kybernetického priestoru si vyžaduje, aby sa na riešeniach krízových situácií 

podieľali nie len štáty, či medzinárodné organizácie, ale aj súkromný sektor a firmy zamerané na problematiku 

kybernetickej bezpečnosti.  
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Abstract: The purpose of this paper is to present and evaluate legal regulation on the use of Passenger Name 

Record in light of the provisions of the proposed directive of the EU. This issue will be outlined in the context of  

the general rules on the processing of data and supplemented by specific protection issues of PNR data in 

relations with the United States. 
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1. GENERAL COMMENTS 

In recent years criminal activity on a global scale is gaining in dynamics, and at the same time it is 

becoming more sophisticated [A. Olak, 2012]. The European Union responded  to new threats by, inter alia, 

asking the Commission to submit a proposal concerning the use of Passenger Name Record to prevent terrorism 

and serious crime as well as to detect, investigate and prosecute such cases [Żylicz 2011]. The concept here is to 

introduce  in Europe a register of the data of  airline passengers (PNR) including an easy access to them. The 

proposed regulation is therefore a new initiative concerning a particular problem which is the need to prevent 

terrorism and other serious crimes with the observance of minimum standards for the protection of  personal data 

of passengers. The problem raised so far in the literature of aviation law in the context of personal data 

protection was only an issue of protection of personal data in the process of investigating airline accidents [A. 

Konert, 2013]. 

 

1.1 Historical outline 

Countering air terrorism is one of the legislative priorities of the EU until 2020 in internal and external 

relations set out in the European Commission White Paper of 2011 [Zając, 2015]. With regard to the problems 

mentioned in the topic of this paper for the first time on 6 November 2007 the European Commission adopted a 

proposal for a Council Framework Decision on the use of Passenger Name Record (PNR) data for law 

enforcement purposes.2 The proposal was discussed in working groups of the Council, which made it possible to 

reach agreement on most provisions of the proposal. However, with the entry into force of the Treaty of Lisbon 

on 1 December 2009 the proposal of the Commission, which had not been adopted by the Council, expired. The 

continuation of this work was published in 2011 as a proposal for a Directive on the use of Passenger Name 

Record data for prevention, detection, investigation and prosecution of  terrorist offences  and serious crimes. In 

2013 also this proposal was rejected  because the Commission feared that civil rights could be violated. Work on 

the Directive was undertaken and intensified after the terrorist attacks in France in 2014. 

 

1.2 Legislative plans of the EU 

It should be emphasized that the main aim is to create a European equivalent of the American registry of air 

passenger data, which are used by the police and secret services. And although, as is clear from the 

considerations hereunder, such a system is already operating within the framework of cooperation between the 

EU and the US, however, there is no “separate” PNR register or a set of rules on the use of such data by the 

national security services. On the old continent the necessity to handle the relationship between privacy and the 

need for passenger safety is highly controversial. The use of PNR data is closely connected with the processing 

of personal data which raises serious issues concerning the fundamental rights to privacy and protection of 

personal data.3 

 

2. GENERAL PRINCIPLES OF PROCESSING OF PERSONAL DATA RESULTING FROM THE 

EUROPEAN UNION LAW 

General rules for processing of personal data are set  now in Member States of the European Union by the 

provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data as 

                                                           
1 Dr Magdalena Kędzior, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie. magdalena.kedzior@wspia.eu. 
2Commission staff working document - Accompanying document to the Proposal for a Council Framework Decision on the use of Passenger 
Name Record (PNR) for law enforcement purposes - Impact Assessment {COM(2007) 654 final} {SEC(2007) 1422} /* SEC/2007/1453 

final */ Available from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52007SC1453, [23.10.2015]. 
3 On this issue comp. M. Kędzior, The principle of proportionality and human rights in the fight against doping in sport (w:) Human Rights 
between War and Peace (ed. M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka), Olsztyn 2014 (Vol. II). ISBN 978-83-62383-54-2. 
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implemented into the legal systems of  Member States.4 In line with the Directive, Member States should ensure 

that personal data are processed fairly and lawfully (Article 6(1)( a)).5Processing of personal data is therefore 

lawful only if it takes place in accordance with the law  and serves a legitimate purpose and is necessary in a 

democratic society to achieve a legitimate objective. [Hoc and Szewc, 2014] 

 

2.1 The principle of lawfulness 

 The processing of data is allowed, on the basis of  the Directive, essentially subject to the consent of the 

person to whom the personal data relate. However, it provides an exhaustive list of situations where this is 

possible without such consent. This is especially true when the processing of data is allowed on the basis of the 

current legislation. [Barta, Fajgielski and Markiewicz 2015]. The processing of sensitive data (e.g. such as ethnic 

or racial), is possible under Article 8 (4) of the Directive only when permitted by public interest and provided 

that this is in a national law or a decision of the supervisory authority. The data relating to “criminal 

convictions”, which may be processed only by official authority, has been treated separately. It has been 

specified when it is possible to derogate from the principle prohibiting the processing of such data. Pursuant to 

Article 8 (5) the processing of data relating to offenses, criminal convictions or security measures may be carried 

out only under the control of official authority. Moreover, in accordance with Article 7 (1) it can be concluded, 

inter alia, that personal data may also be processed when processing is necessary for compliance with a legal 

obligation to which the controller is subject (Article 7 (c)) or processing is necessary in order  to protect the vital 

interests of the data subject (Article 7 (d)); or processing is necessary for the performance of a task carried out in 

the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller or a third party to whom the data 

are disclosed  (Article 7 (e)). In the context of the processing of PNR data it shall be noted that such processing 

should occur on the basis of national laws which are implementation of the PNR Directive into the internal legal 

systems. 

 

2.2 The principle of purposefulness 

According to Directive 95/46, the data can be used only in accordance with the purpose for which they were 

collected. In accordance with Article  6 (1) of the Directive, Member States are obliged to ensure that the data 

must be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a way incompatible 

with those purposes. Further processing of data for historical, statistical or scientific purposes shall not be 

considered as incompatible with the provisions provided that Member States ensure appropriate safeguards. In 

essence, the rule to identify and justify the purpose means that compliance with the law of the processing of 

personal data depends on the purpose of the processing [Hoc and Szewc, 2014]. The purpose must be determined 

and disclosed by the controller prior to the processing of data. From the previous deliberations it is clear that the 

purpose of the collection and processing of PNR data is to prevent terrorism and other serious crimes. It should 

be noted that any new purpose for collecting the data requires a new legal basis. Therefore, if the airline collects 

passenger data in advance to reserve and to ensure the proper operation of the flight in the PNR system, the 

transfer of such data for the purposes of immigration control will require a separate legal basis. 

 

2.3 The principle of proportionality 

Bearing in mind the principle of proportionality, Member States should ensure that personal data are 

adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected and / or further 

processed. The data should be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is 

necessary for the purposes for which the data were collected or for which they are further processed (Article 7 

(e). [Barta, Fajgielski and Markiewicz 2015] Exceptions to the rules of storage of the data for a certain period 

must be established by law and then special security measures are necessary for the protection of the data 

subject. Categories of data selected for processing must be necessary to achieve the stated general objective of 

processing activities and the controller should strictly limit the collection of information to issues directly related 

to the particular purpose of processing. It can be now assumed that an airline, in addition to the basic information 

about a passenger also needs data on the seat numbers  of passengers; specific physical limitations, such as the 

demand for wheelchairs and special dietary requirements, e.g. kosher or halal meals. 

 

2.4 Rights of the data subject 

The Directive introduced an obligation to inform a person  about the principles of the processing of data 

before they are gathered. Pursuant to Article 10 of the Directive in the EU law  there is a general exemption from 

the obligation to inform the data subject, when the person is already in possession of such information. This 

                                                           
4 OJ L 281 of 23.11.1995, p. 31. 
5On this subject extensively J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015, pp. 128 -130 
and pp. 398 et sqq. 
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refers to a situation when  the data subject already knows, in relation to the circumstances of the case, that the 

data will be processed for a specific purpose by a particular controller. [Barta and Litwiński 2015] 

 Pursuant to Article  14 the data subject may object to the processing of their data if they have legitimate 

grounds. Any person whose data are already included in the collection has a right to information about the rules 

for their processing, ranging from the possibility of establishing information on the controller to determining the 

content of the data. The Directive also introduced the right to control personal data by the person to whom they 

apply, including the right to object to the processing of data. Any person who has suffered damage resulting 

from the processing of data in a way incompatible with the Directive, in accordance with the Directive, is 

entitled to compensation. 

 

2.5 Transfer of data to third countries 

One of the most important regulations, introduced by the Directive,  is the issue of transfer of personal data to 

third countries [Krzysztofek 2014]. Pursuant to Article 25 (1)  of the Directive it is possible, in principle, if the 

destination country ensures an adequate level of protection. Article 26 contains a catalog of exceptions to this 

general rule. In particular, pursuant to Article  26 (1)(d), a transfer of personal data to a third country which does 

not ensure an adequate level of protection within the meaning of Article 25 (2) may take place on condition that 

the transfer is necessary or legally required on important public interest grounds. 

 

3. CONCEPT AND MEANING OF PNR (Passenger Name Record) 

3.1 Definition of PNR data in the context of personal data 

According to the definition of personal data contained in Directive 95/46 / EC they cover “any information 

relating to an identified or identifiable natural person”. It is understood that “an identifiable person is one who 

can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more 

factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”.6 

PNR data are a special type of personal data. These are in fact the information provided by air passengers 

when booking a  ticket, that are kept by the air carriers. Air carriers use them mainly for operational purposes. 

However, such data also have  trade and statistical significance for airlines. PNR data include passenger name, 

address and phone number, route of flight, seat number, information about luggage, means of payment, or the 

tourist office which services had been used. It shall be kept  in mind that PNR data also include sensitive data 

related, inter alia to a choice of food that may result from religion or information about health of a passenger 

(e.g. when the passenger states that he or she  needs assistance at the airport or on the plane). It should be noted 

that, in accordance with the general principle a basic premise of the processing of sensitive data is  consent of the 

data subject, however, with the explicit request of the data subject relating to the goods or services that involve  

disclosure of sensitive data it should  be deemed to be tantamount to explicit consent. In the Polish legislation the 

prerequisite for legitimizing data processing in such a case may be the protection of the vital interests of the 

individual (art. 3 sec. 3 Data Protection Act of 29 August 1997). 6 Thus, if a passenger of an airline, while 

making flight reservations, requests a wheelchair or kosher meal, then the  airline may use this information, even 

if the passenger does not sign additional consent clause stating that he or she  agrees to the use of personal data 

revealing information about his health and religious beliefs, especially if such a clause had not been made 

available in the system. 

In Communication from the Commission of September 21, 2010 on the global approach to transfer of 

Passenger Name Record (PNR) data to third countries it has been  emphasized that the PNR data is unverified 

information provided by passengers and collected by airlines in order to carry out the reservation and check-in.7 

PNR data are different from the passenger data provided prior to a flight (Advance Passenger Information). API 

data are the biographical information taken from sections of the passport that are possible to be read 

automatically and include name, place of residence, place of birth and nationality of the person [Żylicz 2011]. 

They are used primarily to verify identity of a person as part of border control and border management, although 

in some cases these data are also used by law enforcement agencies to identify suspects and persons sought. 

 

3.2 The role of PNR in business transactions 

In the context of the topic of this paper it should be noted that PNR data may be used, inter alia, by the 

enforcement authorities and a careful analysis of PNR data can be an effective tool to identify and track criminal 

activity and terrorism. In addition, passenger data can be used in the context of the immediate  response or in 

order to capture, track, investigate and prosecute criminals. Currently, of the 27 European Union Member States, 

only the United Kingdom has a full-scale PNR2 system, while five other countries (France, Denmark, Sweden, 

Belgium and the Netherlands) use the system to a limited extent or test  its use.8 In the world some third 

                                                           
6Comp. Art. 6 sec. 1 and sec. 2 polish  Data Protection Act of 29 August 1997. OJ. No. 133, item 883. 
7Brussels 21.9.2010 COM(2010) 492 finalversion. 
8Available from:  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/pr/1050/1050032/1050032pl.pdf [25.10.2015]. 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

152 
 

countries, i.e. the United States, Canada, Australia, New Zealand and South Korea are already using PNR data 

for law enforcement purposes. Other third countries have adopted the relevant legislation or are currently testing 

the use of PNR data – these are Japan, Saudi Arabia, South Africa and Singapore. Several other third countries 

started to consider the use of PNR data, however, they have not adopted the relevant legislation yet. As pointed 

out by the European Commission PNR data have been used for almost 60 years mainly by customs authorities 

but also law enforcement agencies around the world. However, until recently there was no technical possibility 

to access such data electronically and in advance, so their use was limited to manual processing for some flights 

only. 

PNR data, in contrast to API data, are mainly used as a tool for criminal intelligence and not to verify 

identity. According to the European Commission PNR data are used primarily for: (i) risk assessment of 

passengers and identification of `unknown` persons, i.e. people who could potentially be the subject of interest to 

law enforcement authorities, but so far they were not suspected; (ii) earlier availability of information compared 

with API data and to ensure that law enforcement authorities have advantage resulting from a greater amount of 

time to process and analyze the data and to take any follow-up steps, (iii) identification of the persons to whom  

you can assign specific addresses, credit cards, etc. related to committing a crime. 

 

4. THE PROPOSED PNR DIRECTIVE 

4.1 Scope of the implementation of the Directive 

Proposal for a Directive on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, 

investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime is divided into five chapters which included 

20 articles.9 The Directive, on the one hand, harmonizes the obligation of air carriers operating flights to and 

from a third country and on the territory of at least one of the Member States as far as  the transfer of PNR data 

to law enforcement authorities is concerned. On the other hand, it sets out the criteria according to which law 

enforcement authorities may use such information, in particular in order to prevent, detect, investigate  and 

prosecute terrorist offences and serious crime. 

 

4.2 Responsibilities of airlines 

In accordance with Article 3 of the proposed Directive  airlines would be required to provide authorities with 

data on persons entering EU territory or leaving, and the Member States would establish national Passenger 

Information Unit based on common EU rules. Passenger data given when booking an airline ticket would 

therefore be automatically forwarded by the airline to the relevant security agencies in the country of departure 

and arrival (i.e. “push” system). Currently, there are two methods of transfer of data. Under the “pull” system, 

the competent authorities of the Member States wishing to receive the data  have access to the reservation 

systems of air carriers and may `download` the required data; and under the 'push' system,  air carriers transfer 

(“push”) the required PNR data to the authority requesting the data, allowing air carriers to retain control of what 

data are transferred. It is recognized that “push” system offers a higher degree of data protection and should be 

mandatory for all air carriers. The proposed Directive favors a decentralized system, because of the costs and 

special protection that would be required for one location of data in case of a centralized system. 

 

4.3 The criteria for use of PNR data 

Pursuant to Article 9 Member States would store the collected data for a month after the journey. After a 

month, the data would be depersonalized, i.e. the data allowing to identify a passenger would be removed, and 

only information that a person took the flight would remain. In accordance with Article 9 (2) at the expiry of the 

five years the data would be completely removed. It should be noted that compared to the original version of the 

Directive a new proposal involves a shorter period of data retention, as the originally proposed period was 10-13 

years. Other significant changes introduced  in the latest proposed  Directive limit the retention of data to fight 

against terrorism and serious crime (defined as those punishable by at least 3 years in prison) (Article 1 (2)), the 

prohibition of storing, processing and transfer of so called sensitive data (Article 11 (3)); and the individual's 

right to information about data stored on him or her in Passenger Name Record and the right to compensation in 

case of  breach of data protection guarantees and the right to delete data (Article 11 (1)). It is worth emphasizing 

that intra-EU flights were not covered by the Directive in the proposal of the European Commission, however, 

the European Parliament in its report of 17.02.2015 opted for including these flights.10 The adopted system of 

regulation corresponds to the logic of harmonization of aviation law in the EU [Konert, 2014]. 

 

 

                                                           
9Brussels,  2.2 2011 COM(2011) 32 final version 2011/0023 (COD), Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council 

on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and seriouscrime, 

Available from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0032&from=PL [24.10.2015]. 
10http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/pr/1050/1050032/1050032pl.pdf. [23/10/2015]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0032&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/pr/1050/1050032/1050032pl.pdf
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5. LEGAL REGULATION OF PNR IN RELATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE 

UNITED STATES 

5.1 Introductory remarks 

It should be noted that EU data protection laws do not allow carriers operating flights from the EU to transfer 

PNR data of their passengers to third countries which do not ensure an adequate level of protection of personal 

data without establishing additional appropriate guarantees [Krzyszofek 2014]. Therefore, when the United 

States, Canada and Australia requested carriers to transmit PNR data of flights to these countries, carriers found 

themselves in a very difficult situation. Therefore, the European Commission started to act by negotiating and 

signing separate agreements with each of these countries, thus allowing the transfer of PNR data outside the EU 

to  law enforcement authorities of the three countries. This move was intended to help carriers get out of this 

situation, to ensure an adequate level of data protection of passengers and be an expression of recognition of the 

need and importance of the use of PNR data in combating terrorism and other serious crimes. 

After the Court of Justice of the European Communities ruled the original agreement between the US and the 

EC reached in 2004 void on 27June, 2007 the European Union and the United States completed negotiations on 

a new long-term agreement on the processing and transfer of PNR data by air carriers to the Department of 

Homeland Security (DHS) [Żylicz, 2011]. The duration of the quoted contract was set at seven years.11 

 

5.2 The main issues covered by the Agreement 

According to the finally reached Agreement, an  entity to which European carriers are obliged to send the 

PNR data is the US Department of Homeland Security (DHS) (pt. 1 et seq.).12 A list of 19 items concerning 

types of information collected in PNR data from European airlines was created. At the same time it was specified  

that the DHS will be able to grant access to PNR data to other government agencies from the United States and 

third countries only for the same purpose for which DHS will use it, i.e.  to combat and prevent terrorism and 

related crimes, other serious crimes that are transnational in nature, including organized crime; to prevent  

avoiding  detention and arrest by wanted persons in connection with these crimes. 

The Agreement provides that DHS ensures an adequate level of protection for the data. According to the so-

called reciprocity clause, DHS expects from the EU that it will not insist on more stringent measures to protect 

personal information than those applied by European authorities. It was assumed that DHS is not only the body 

receiving the PNR data, but also the agency responsible for the way in which data are managed by other US 

government agencies. 

In accordance with paragraph VII of the explanations annexed to the Agreement,  DHS retains PNR data in 

an active analytical database for seven years, after which time the data will get an inactive non-operational 

status. Data with non-operational status will be retained for eight years, and access to them can be obtained only 

with the approval of a senior DHS official designated by the Secretary of Homeland Security and only in an 

identifiable case, threat or risk. Under point  III of the explanations to the Agreement particularly sensitive EU 

PNR data (i.e. personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical 

beliefs, trade union membership and data concerning health or sex life of the individual) will be filtered, deleted 

and will not be used. In accordance with paragraph VI of the explanations travelers will be informed about the 

processing of PNR data. DHS has undertaken to provide passengers with information about the processing of 

PNR data through publications in the Federal Register and on its website. DHS will also provide to airlines a 

form of notice concerning PNR collection and redress practices to be available for public display. 

 

5.3 The effects of concluding an Agreement at a national level 

The analyzed Agreement between the European Union and the United States was binding for  the Republic of 

Poland by means of ratification with prior consent granted in the Act of 19 September 2008.13 It should be noted 

that in the event of conflict between the provisions of the Agreement and domestic law binding  in such a 

situation are the terms of the Agreement (Article 91 of the Polish Constitution.) 

The Agreement concerns directly civil rights and liberties guaranteed by the Constitution of the Republic of 

Poland, which was confirmed in the opinion of the Inspector General for Personal Data Protection, Ministry of 

Foreign Affairs and the Ministry of Internal Affairs and Administration. The Agreement thus creates certain 

obligations for entities of national law, individuals and legal entities. Indirectly it requires air carriers to provide 

information, which in turn makes it necessary for them to take appropriate action. 

As a result of the signed Agreement the  privacy policy of the Polish air carrier (LOT) contains a separate, 

detailed Chapter 12 on privacy of passengers traveling between the United States and Poland.14 It is envisaged in 

                                                           
11Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Passanger Name Record Data 

(PNR) by air carries to the United States Department of Homeland Security (DHS) (2007 PNR Agreement) signed in Brussels, July 23rd 
2007 and in Washington 26th July 2007. 
12 http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/019/720.pdf, [ 26.10.2015]. 
13OJ. No. 196, item 1212 of 2008. 
14 Available from: http://www.lot.com/nl/pl/ochrona-prywatnosci [25.10.2015]. 
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particular that the controller of data (LOT), in accordance with US law and an international Agreement between 

the European Union and the United States, will transfer PNR data to the Department of Homeland Security 

(hereinafter `DHS`). Interestingly, the passengers were awarded, inter alia, the right to information and 

correction of  their data, and any complaints can be directed to DHS and to national data protection authorities. 

It is worth emphasizing that the consequence of not signing the Agreement by the EU would have been 

depriving the airlines of legal basis for the transfer of PNR data as required by DHS (Department of Home 

Security), which in turn could have resulted in the suspension of compliance with the obligation imposed by the 

Americans. Failure to provide passenger data to DHS would have exposed the carriers to fines of up to $ 6,000 

per passenger, which could have led to serious financial difficulties for carriers and suspension of flights into the 

US. 

 

6. CONCLUSIONS 

PNR data have important application, for example in identifying potential terrorists. Even the data from a 

few years ago can be crucial in identifying links between individuals suspected of terrorist activities. The 

proposed EU directive is aimed to meet the requirements of contemporary global security and integration in 

Europe and it sets out uniform rules on processing of flight data of airline passengers. The analysis  carried out in 

the paper leads to the conclusion that the rules followed in processing of PNR data have been adapted to a large 

extent  to the general principles of the processing of personal data and the process does not raise major 

controversy now. The process of adoption of appropriate regulation at the EU level, in relation to the solutions 

used in other continents, has been stretched in time for a few years, due to the fact that the European Union 

applies a higher standard of privacy protection than  other parts of the world, including the USA. It can be seen 

here that the mechanisms that have been adopted on the basis of  international agreements between the EU and 

individual Member States  had a direct impact on both the rights of the data subject (passenger), as well as the 

rights and obligations of airlines. 

It is crucial that combating international crime using instruments such as PNR shall be accompanied by 

respecting generally accepted fundamental rights and freedoms, in particular privacy. Hopefully, this will lead to 

improving security of passengers using air transport as well as citizens of countries participating in the exchange 

of data. The solutions adopted in scope of  PNR data shall be recognized as proportionate to the objectives 

pursued, such as combating terrorism and other serious crimes. Establishing an obligation to collect and transfer  

PNR data implies interference with the right to privacy, however, adopted legislation allows Member States to 

decide themselves how to create their PNR systems and independently determine their technical aspects. 
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GLOBAL 8D - NÁSTROJ ZLEPŠOVANIA KVALITY 

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 
 

Juraj KLIMENT1 - Marek ŠOLC2 

 

GLOBAL 8D – THE TOOL FOR IMPROVEMENT QUALITY IN THE 

AUTOMOBILE INDUSTRY 
 

 

Abstrakt: Článok sa venuje jednému z hlavných nástrojom v automobilovom priemysle, ktorý sa zaoberá 

zlepšovaním kvality výroby v automobilovom priemysle. Článok popisuje metódu Global 8D, jednotlivé kroky 

metódy Global 8D, prínosy metódy Global 8D.     

Kľúčové slová: kvalita, zlepšovanie, Global8D, proces, opatrenia 

 

Abstract: The article deals with one of the main tools in the automotive industry, which is dedicated to 

improving the quality of production in the automotive industry. The article describes the method of Global 8D, 

the individual steps of the methods Global 8D and benefits methods Global 8D. 

Kľúčové slová: quality, Improvement, Global8D, Process, Measures 

 

 
1.  ÚVOD 

Proces zabezpečovania kvality v automobilovom priemysle je v praxi napĺňaním požiadaviek ISO/TS 16949, 

špecifických požiadaviek zákazníka v spojení s internými požiadavkami každej organizácie vrátane aj 

legislatívnych. Dôraz na kvalitu je primárne kladený už vo fáze vývoja produktov a procesov tak, aby výstupom 

samotného procesu sériovej výroby bol konzistentne kvalitný produkt, dodávaný včas a v požadovanom 

množstve. Dôležitým prvkom manažérstva kvality v celom „životnom cykle“ produktov automobilového 

priemyslu je  využívanie tzv. kľúčových nástrojov (Core tools), medzi ktoré radíme aj Global 8D. Global 8D sa 

používa pri riešení zákazníckych reklamácií. Jeho použitie je nielen veľmi vhodným prvkom riadenia, ale aj 

požiadavkou štandardu ISO/TS 16949 a často krát aj obsahom špecifických požiadaviek samotných zákazníkov.  

 

2.  HISTÓRIA METÓDY GLOBAL 8D 

Global 8D vznikol v USA v automobilke Ford. Jeho ďalšia forma vznikala počas druhej svetovej vojny ako 

vojenský štandard pre riešenie koreňových príčin, problémov a zavádzanie nápravných opatrení. O zdokonalenie 

Global 8D sa postarali Japonci, ktorí obohatili riešenie metódy o nástroje, ktoré hľadajú koreňovú príčinu ako je 

Ishikawa alebo 5WHY. Global 8D sa pôvodne používal iba v automobilovom priemysle, ale dnes je možné sa 

stretnúť s týmto druhom riešenia reklamácií  v akomkoľvek priemyselnom odvetví. 

 

3.  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA METÓDY GLOBAL 8D 

Kvalita je v mnohých  smeroch ťažko definovateľný pojem. Môže sa týkať výrobkov, služieb, môže sa zamerať 

iba na spokojnosť zákazníka, alebo na vytvorenie pridanej hodnoty pre spoločnosť. K zlepšovaniu  kvality je 

možné pristupovať dvoma spôsobmi [1]: 

 Reaktívne – riešenie problému, ktorý už nastal a zavedenie nápravných opatrení (Global 8D); 

 Proaktívne – predchádzaním problémov (FMEA, kontrol plán, Poka-yoke, ...). 

 

Je možné využiť veľké množstvo podporných nástrojov, ktoré sa zaoberajú rôznymi parciálnymi procesmi, ktoré 

zvyšujú úroveň kvality [2]. 

Global 8D je veľmi účinná štandardizovaná metóda šetriaca čas a financie v situácii, kedy sa náhle objaví 

problém či reklamácia, ktorej príčina nie je známa a kedy je potrebné problém riešiť čo najrýchlejšie, 

najúčinnejšie a zároveň ochrániť zákazníka od nežiaducich dôsledkov. Proces Global 8D sa aplikuje na systém 

v situácii, keď vznikne problém. Zahŕňa použitie tímovej práce a tímového úsudku, využitie práce s údajmi z 

príbuzných procesov, podobných problémov alebo údaje pochádzajúce z problémového procesu, využíva 

integráciu rôznych metód a nástrojov kvality [3,4]. Global 8D zabraňuje, aby sa chybné položky dostávali ďalej 

k zákazníkovi pomocou zavedenia dočasných, nápravných opatrení, napr. použitie opakovaných meraní, či 
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kompletným pretestovaním celej zákazky na inej testovacej stanici. Tieto kroky slúžia dočasnému zabezpečeniu 

kvality a umožnia nám ďalej pokračovať vo výrobnom procese. Global 8D je praktický jednoduchý formulár, ale 

jeho vyplnenie nie je vždy celkom jednoduché [5]. Na obrázku 1 je vzor formuláre pre metódu Global 8D. 

 
Obrázok 1 Vzor formulára Global 8D 

 

4.  POSTUP REALIZOVANIA METÓDY GLOBAL 8D 

Postup realizácie metódy Global 8D je znázornený na obrázku 2. 

 
Obrázok 2 Postupnosť krokov metódy Global 8D (vlastné spracovanie) 
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4.1  0. krok: Príprava pre proces Global 8D 

Nultý krok zahŕňa symptómy a núdzové opatrenia. Jedná sa o kroky, kedy ešte nie je oficiálne oznámená 

nezhoda reklamácie od zákazníka, ale už vieme, že daný problém existuje, alebo sa s vysokou 

pravdepodobnosťou môže vyskytnúť. Po tomto kroku sa zahajuje proces 8D. Tento krok je špecifický pre 

metódu Global 8D. Tento bod nemusí vždy obsahovať správa z 8D. Tento bod vypĺňa zákazník [6]. Je to krátky 

a výstižný popis nezhody. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto kroku využívajú[7]: 

 Bodové frekvenčné diagramy; 

 Správy o spokojnosti zákazníkov; 

 Spätná väzba zo správ dílerov; 

 História iných Global 8D; 

 Diagramy trendov; 

 Regulačné diagramy; 

 Histogramy; 

 Reporty o nadpráci/opravách. 

 

4.2  1. krok: Zostavenie tímu 

Účelom tohto kroku je zostaviť tím (malá skupina 4-6 ľudí), ktorí majú dobrú znalosť daného procesu alebo 

produktu, s odbornosťou v požadovaných technických disciplínach a predovšetkým s právomocou analyzovať 

a riešiť dielčie príčiny. Súčasťou tímu by mal byť, v ideálnom prípade, aj niekto z členov vrcholového 

manažmentu, niekedy je táto pozícia nazývaná ako „team sponsor“. Je nutné zaviesť základné pravidlá pre prácu 

v tíme (pre komunikáciu, diskusiu, zapisovanie, načasovanie). Základom funkčného tímu je vždy komunikácia a 

počúvanie. Je dôležité dodržať zvolený harmonogram a práca tímu musí byť viditeľná. Môže byť výhodou 

pozvať do tímu aj človeka, ktorý nemá s procesom nič spoločné, a to pretože nie je ovplyvnení problémom 

a môže priniesť nápad, ktorý by zainteresované strany nemuselo napadnúť. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto 

kroku využívajú[7]: 

 Analýza správania; 

 Subjektívny odborný postup; 

 Organizačná štruktúra; 

 Počítačový systém. 

 

4.3  2. krok: Popis problému 

V tejto fáze sa musí kompletne popísať problém, nestačí iba popísať jeho prejavy, je potrebné daný problém 

detailizovať v kvantifikovaných pojmoch. V tejto fáze sa veľmi často využívajú podporné metódy, ktoré vedú k 

odhaleniu problému. Ide o čo najpresnejšie určenie predmetu a chyby. Rieši sa otázky ako: V čom je problém a 

v čom nie je, ale logicky by mohol byť?; Kde je problém a kde nie je?; Kedy sa problém vyskytuje a kedy nie?; 

Aký veľký je problém? Výhodou je založiť databázu všetkých problémov, ktoré sa kedy riešili, pre urýchlenie 

práce v prípade podobnosti. Popísať stručne, presne a výstižne nezhodu (je to malé, veľké, deformované, hore, 

dole). V prípade nejasností alebo nepresností pri vypisovaní kroku 2, môže dôjsť k riešeniu neexistujúceho 

problému a k zbytočnému plytvaniu zdrojmi. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto kroku využívajú[7]: 

 FTA, FMEA; 

 Technika 5x prečo?; 

 Popis problému technikou „je/nie je“; 

 Vývojový diagram; 

 7/7 nástrojov kvality; 

 Spätná väzba od zákazníka; 

 Výrobkové audity; 

 Technické výkresy. 

 

4.4  3. krok: Navrhnutie dočasných nápravných opatrení 

Cieľom tohto kroku je izolovať problém. To sa realizuje pomocou definovania, verifikovania a implementovania 

dočasných opatrení, ktoré dočasne izoluje dôsledky vzniknutého problému pre interného/externého zákazníka. 

Jedná sa o okamžitú reakciu, ktorej účelom je dočasne rozbehnúť daný proces tak, aby nepredstavoval hrozbu 

pre zákazníka, než budú implementované trvalé nápravné opatrenia. Hlavným zmyslom dočasného nápravného 

opatrenia je rýchle a efektívne ochrániť zákazníka pred škodami spôsobenými nezhodou. Má vždy obmedzenú 

životnosť len do zavedenia kroku 6. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto kroku využívajú[7]: 

 Kreativita; 

 Referencie z údajov „je/nie je“; 

 Vývojový diagram procesu;  

 Metódy prevencie problémov SPC (štatistická regulácia procesu);  

 Analýza rizík;  
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 Plánovacie techniky, Ganttov diagram; 

 Štúdie spôsobilosti procesu; 

 Projektovanie riadiacich techník. 

 

4.5  4. krok: Definícia a verifikácia koreňových príčin a bodu úniku 

Hlavným cieľom tohto kroku je nájsť a určiť všetky možné príčiny vzniku problému. Súčasťou toho kroku je 

taktiež určiť skutočnú koreňovú príčinu, ktorá má hlavný vplyv na daný problém. K tomuto nám poslúži vhodná 

analýza dostupných údajov v kombinácii s Parreto diagramom. Oddelenie a overenie každej možnej príčiny 

problému je podľa popisu a dostupných údajov. Tím sa nesmie obmedzovať na jednu príčinu, ale skutočne na 

všetky potenciálne možnosti. Následnou analýzou vyberá jednu alebo viac pravých základných príčin problému, 

pre ktoré sa v nasledujúcich bodoch bude hľadať trvalé nápravné opatrenie. Riešenie sa zameriava na systém a 

nie na ľudský činiteľ. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto kroku využívajú[7]: 

 Stromový diagram; 

 Analýza odchýlok;  

 Techniky zlepšovania; 

 Experimentovanie DoE; 

 Analýza podmienok prostredia; 

 Analýza systému merania MSA; 

 Afinitný diagram. 

 

4.6  5. krok: Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení 

Účelom tohto kroku je zvoliť vhodné nápravné opatrenia, ktoré vedú k trvalému odstráneniu koreňovej 

príčiny/koreňových príčin. Je vhodné overiť, či dané opatrenie koreňovú príčinu eliminuje a nespôsobuje 

nežiaduce dôsledky. Ak poznáme koreňovú príčinu, potom následne vyberáme najvhodnejšie a najefektívnejšie 

trvalé nápravné opatrenie. Pri riešení tejto kapitoly je dôležité zamerať sa iba na koreňovú príčinu problému 

a neodkláňať sa od nej. Mohlo by dôjsť k nesprávnemu výberu nápravného opatrenia, ktoré by neriešilo daný 

problém. Aby k tomu nedošlo, potom sa musíme zamerať iba na koreňovú príčinu definovanú 

v predchádzajúcom kroku. Je potrebné urobiť včasné overenie vhodnosti a efektivity vybraného nápravného 

opatrenia, aby sme  predišli plytvaniu zdrojmi. Následne je potrebné previesť vyhodnotenie akceptovateľnosti 

rizík a vedľajších účinkov nápravných opatrení. Využívame tu aj princíp Demingovho cyklu (PDCA). Nástroje 

a techniky, ktoré sa v tomto kroku využívajú[7]: 

 Revízia kontrol procesu; 

 Tvorba rozhodnutí; 

 Analýza rizík; 

 FMEA;  

 Metódy spôsobilosti procesu; 

 Experimentálne techniky; 

 Benchmarking; 

 Vzťahová analýza. 

 

4.7  6. krok: Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení 

Cieľom tohto kroku je odstrániť dočasné nápravné opatrenia, implementovať vybrané dlhodobé opatrenia a 

monitorovať dosiahnuté výsledky. Pre zavedenie trvalého nápravného opatrenia musia byť vytvorené vhodné 

podmienky. Je potrebné zabezpečiť neustálu kontrolu a overovanie funkcie a efektivity trvalého nápravného 

opatrení, plánovaný timing zavedenia zmeny, informovanosť personálu a v prípade nefunkčnosti trvalého 

nápravného opatrenia sa vrátime späť ku kroku 4. Neoddeliteľnou súčasťou zavedenia trvalého nápravného 

opatrenia je odstavenie dočasného nápravného opatrenia. V prípade, keby sme nechali dočasné nápravne 

opatrenie v priebehu, je to zbytočné plytvanie zdrojmi, pretože trvalé nápravné opatrenie nám komplexne rieši 

koreňovú príčinu. Do 8D formulára zapisujeme presné časové informácie od kedy – do kedy bolo dočasné 

nápravné opatrenie v priebehu. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto kroku využívajú[7]: 

 SPC; 

 FMEA; 

 Ganttov diagram; 

 Plán činností. 

 

4.8  7. krok: Prevencia výskytu 

Hlavnou funkciou tohto kroku je prispôsobiť systém pre prevenciu výskytu problému a vytvoriť odporučenie pre 

systematické zlepšenie v duchu neustáleho zlepšovania PDCA cyklu. Pri zistení nezhody v určitom type procesu 

je vysoká pravdepodobnosť, že sa rovnaká nezhoda môže objaviť aj v podobných (príbuzných) procesoch. 

Cieľom tohto kroku je slabé miesta lokalizovať a sledovať. Prípadne využiť znalostí z tvorby trvalého 
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nápravného opatrenia v iných procesoch a aplikovať ho ako preventívne opatrenie. Tento krok rozvíja riešenie 

koreňovej príčiny pre všetky procesy prebiehajúce v organizácii. Dokáže predísť opakovanému výskytu a tím 

šetrí čas a zdroje. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto kroku využívajú[7]: 

 Pilotné behy; 

 FMEA, QFD; 

 Kontrola procesu 8D formulárom od kroku 0 do kroku 6; 

 Metóda 5x prečo?; 

 Mapovanie procesu; 

 Tvorba rozhodnutí;  

 Analýza rizík;  

 Metódy zlepšovania procesov. 

 

4.9  8. krok: Uznanie tímových a individuálnych príspevkov 

V tomto záverečnom kroku je vhodné zrekapitulovať dosiahnuté výsledky, poďakovať všetkým členom tímu za 

prínos a poskytnutie zdrojov. Posledný krok 8D formulára často vypĺňa zákazník, ktorý vyjadrí svoj názor 

k riešeniu problému. Súčasťou  posledného kroku je dokončenie a uloženie dokumentácie, zhromaždenie 

znalostí, prezentácia vykonanej práce a uznanie zásluh v tímu. Nástroje a techniky, ktoré sa v tomto kroku 

využívajú[7]: 

 Softwarová podpora; 

 Analýza rizík; 

 Revízia Global 8D; 

 Vstup vedúceho tímu; 

 Kreativita; 

 Tvorba rozhodnutí. 

 

5.  POUŽITIE, VÝZNAM A PRÍNOSY METÓDY GLOBAL 8D 

5.1  Použitie metódy Global 8D 

Použitie metodiky G8D môže byť vhodné aj u problémov, kedy príčina je známa, ale neboli zavedené žiadne 

dočasné a ani nápravné opatrenia. Použitie metódy sa robí, keď[8,9]: 

 Symptómy sú dostatočné zložité, aby opodstatnili tímovú prácu;  

 Riešenie problému presahuje možnosti jedného pracovníka; 

 Príčina problému nie je známa. 

 

Gobal 8D je  proces riešenia  problémov  doplnený  o stanovenú  formu  hlásenia,  ktorý  sa  stane normou pre  

danú organizáciu a jej dodávateľov. Gobal 8D bol  vypracovaný  ako proces  pre  zvládanie  faktorov, ktoré  

môžu  brániť  účinnému  riešeniu problémov[9]. Jedná sa o tieto faktory: 

o Nedostatok zaznamenaných informácií; 

o Nie sú zavedené trvalé nápravné opatrenia; 

o Zámena možnej príčiny za základnú príčinu; 

o Netrpezlivosť vedenia; 

o Chýbajúce znalosti; 

o Neuplatňuje sa logický postup;  

o Nedostatočná účasť tímu; 

o Unáhlený proces riešenia problému; 

o Nesprávne popísanie problému. 

 

Premýšľať o implementácii metódy Global 8D je možné vtedy[7]: 

o Keď nemáme zavedený systematický nástroj na analyzovanie chýb a ich následné odstraňovanie; 

o Keď potrebujeme odstrániť externé reklamácie; 

o Keď sa nám neustále reklamácie opakujú. 

 

5.2  Význam metódy Global 8D 

Zásadný význam má Global 8D predovšetkým pre výrobcov a dodávateľov [10,11]. Global 8D a ďalšie nástroje 

manažérstva kvality nám pomáhajú zlepšovať výrobné procesy, odhaľovať nedostatky, predchádzať problémom, 

zvyšovať kvalitu našich produktov a postavenie organizácií na trhu. Je pravdou, že zavádzanie niektorých 

opatrení a ich hľadanie stojí mnoho ľudských síl, finančných prostriedkov a materiálnych zdrojov a na prvý 

pohľad nie je vždy jasný ich prínos. Vplyvom času je prínos často rýchle zabudnutý, pretože odchýlka sa už 

neobjaví. To je hlavná úloha kvality - zabrániť opakovateľnosti chýb[12,13]. Global 8D nie je preventívna 

metóda, aj keď z jeho výsledkov môže vychádzať preventívne riešenie ako FMEA, kontrolný plán atď., ale stále 
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sa jedná o riešenie už vzniknutého problému. Je to čisto reaktívna metóda, ktorá sa zavádza, až dôjde k nezhode 

[14]. 

 

5.3  Prínosy metódy Global 8D 

Medzi základné prínosy metódy Global 8D patria[7]: 

o Zníženie nákladov na interné reklamácie; 

o Zníženie nákladov na externé reklamácie; 

o Zvýšenie zisku organizácie; 

o Zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie na trhu. 

 

6. ZÁVER 

Realizovanie Global 8D vedie k rýchlemu a trvalému odstráneniu nedostatkov. Zdá sa, že dodržaním 

a vypracovaním jednotlivých krokov vytvoríme Global 8D formulár, ktorý nám spoľahlivo vyrieši každú 

doručenú reklamáciu. Celý proces použitím Global 8D, ktorý vedie k požadovanému výsledku, ale závisí na 

ďalších, dôležitých aspektoch. Tento prístup zaisťuje, aby riešenie problému, prijímanie rozhodnutí a plánovanie 

vychádzalo z údajov, a aby bol správne vyriešený skutočný problém a nielen dôsledky, ktoré tento problém 

maskujú. 

 

Táto práca bola podporená Grantovou agentúrou “KEGA” Č. 024TUKE-4/2015. 
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VYBRANÉ ASPEKTY ZABEZPEČENIA KVALITY 

PRODUKTOV A SLUŽIEB NA ÚČELY OBRANY V RÁMCI 

NATO A NA SLOVENSKU 
 

Ivan KOBLEN1 - Karol BALOG2 

 

SELECTED ASPECTS OF QUALITY ASSURANCE OF PRODUCTS AND 

SERVICES FOR DEFENCE PURPOSES WITHIN THE NATO AND SLOVAKIA 
 

 

Abstrakt: V úvodnej časti sú zvýraznené vybrané aspekty týkajúce sa dôležitosti a aktuálnosti danej 

problematiky hlavne v kontexte členstva Slovenskej republiky v NATO, rozvoja obranných spôsobilostí  

a politiky NATO v oblasti manažmentu životného cyklu systémov. V ďalšej časti príspevku autori informujú 

o problematike zabezpečenia kvality produktov a služieb na účely obrany v rámci NATO s dôrazom na 

informácie týkajúce sa štandardizačných  dokumentov pre zabezpečenie kvality a ich  špecifiká a pracovné 

skupiny NATO v tejto oblasti. Tretia časť je venovaná problematike štátneho overovania kvality (ŠOK) 

produktov a služieb na účely obrany v podmienkach Slovenskej republiky v kontexte implementácie požiadaviek 

vyplývajúcich zo  štandardov NATO a slovenskej legislatívy. Autori v tejto súvislosti informujú predovšetkým 

o poslaní orgánov a legislatíve v oblasti ŠOK a vykonávaní ŠOK produktov a služieb na účely obrany 

v Slovenskej republike. V štvrtej časti  príspevku  sú uvádzané  vybrané  informácie o orgánoch ŠOK v krajinách 

Aliancie a príklady osvedčení/certifikátov vydávaných týmito orgánmi   pre  výrobcov  obranných produktov, 

ktoré potvrdzujú zhodu systému zabezpečenia kvality týchto  organizácií s požiadavkami AQAP 2110. 

Kľúčové slová: kvalita, zabezpečenie kvality, štátne overovanie kvality, produkt, štandard, obrana, NATO  

 

Abstract: The paper in the introductory part  underlines selected aspects concerning the importance and 

topicality of given issue especially  in the context of  Slovak Republic membership in  NATO,  defence 

capabilities development  and NATO policy in  system life cycle management area.  In the subsequent part of 

paper the authors inform on quality assurance issue of the products and services for defence purposes within the 

NATO focusing on information regarding the standardization documents for quality assurance and their specifics 

as well as NATO working groups in this  area. Third part is focused on Government Quality Assurance of the 

products and services for defence purposes in the Slovak Republic conditions in the context of implementation 

of requirement resulting from the NATO standards and Slovak legislation. The authors in this regard inform 

mainly on authorities mission and legislation in the Government Quality Assurance (GQA) field  and GQA 

fulfilment of products and services for defence purposes in the Slovak Republic. The fourth part of paper 

introduces selected information concerning GQA authorities within the NATO countries and certificates 

examples issued by these authorities for the defence products producers, which confirm the quality assurance 

system conformity of these organizations with AQAP 2110 requirements. 

Keywords: quality, quality assurance, government quality assurance, product, standard, defence, NATO 

 

 

1. ÚVOD 

      Slovenská republika ako členský štát NATO je integrálnou súčasťou euroatlantického bezpečnostného 

spoločenstva. Členstvom v Aliancii získalo Slovensko zmluvne viazané bezpečnostné záruky a súčasne sa stalo 

spolugarantom  bezpečnosti spojencov. [1] 

     Z hľadiska  nášho  členstvo v Aliancii ako aj vo väzbe na zaručenie obrany štátu je potrebné predovšetkým 

venovať pozornosť rozvoju obranných spôsobilostí, dôležitou súčasťou ktorých sú spôsobilosti v materiálovej 

oblasti ( oblasť vyzbrojovania –  výzbroj, technika, obranné systémy, materiál a vybavenie).V nadväznosti na 

implementáciu bezpečnostných a obranných úloh, náročné výzvy v súčasnej komplexnej, globalizovanej 

a asymetrickej bezpečnostnej situácii a zabezpečenie potrebných obranných spôsobilostí  (o.i. mobilita síl, 

efektívne nasadenie, udržovateľnosť a  schopnosť prežitia síl v priestore operácií, adekvátna logistická podpora 

a i.)  si realizácia týchto spôsobilostí vyžaduje disponovať  obrannými produktmi a systémami, ktoré splnia  

stanovené operačné a technické požiadavky a sú spoľahlivé, udržateľné a interoperabilné. Pre splnenie týchto 

požiadaviek  je  bezpodmienečne nutné zabezpečiť vysokú kvalitu  produktov a systémov, ktoré sú vyvíjané, 

                                                           
1  Ing. Ivan Koblen ,CSc., Slovenská technická  univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav 

bezpečnosti, environmentu a kvality, Botanická 49, 917 24 Trnava, E-mail: ivan.koblen@stuba.sk 
2 prof.Ing. Karol Balog,PhD., Slovenská technická  univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, riaditeľ 
Ústavu bezpečnosti, environmentu a kvality, Botanická 49, 917 24 Trnava, E-mail: karol.balog@stuba.sk 
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vyrábané, prevádzkované a podporované pre obranné účely. 

     Z tohto dôvodu, ako aj vo väzbe na dodávky  výzbroje, techniky a obranných technológií   medzi    členskými 

štátmi Aliancie, venovali relevantné orgány Aliancie a jednotlivé členské štáty hneď od vzniku Aliancie veľkú 

pozornosť problematike spoločného akceptovania  overovania kvality produktov pre obranné účely a riešili 

problematiku zabezpečenia kvality týchto produktov v oblasti vývoja, výroby a dodávok obrannej výzbroje  

a techniky v jednotlivých členských štátoch a spoločných (multinárodných) projektov v týchto oblastiach medzi 

členskými štátmi. Zvýrazňuje to aj skutočnosť, že pracovná skupina NATO  pre zabezpečenie kvality patrí 

k najstarším pracovným orgánom Aliancie a bola založená  v krátkom časovom období po vzniku Aliancie. 

      Pre dosiahnutie integrovaného prístupu k zabezpečeniu a rozvoju obranných spôsobilostí aplikovala Aliancia 

princípy manažmentu životného cyklu systémov  v dokumente  „ Politika NATO pre manažment životného 

cyklu systémov“. [2] 

    Cieľom manažmentu životného cyklu systémov (SLCM- Systems Life Cycle Management)  v rámci NATO je 

optimalizovať obranné spôsobilosti berúc do úvahy výkonové parametre, cenu, stanovený čas, kvalitu, operačné 

prostredie, integrovanú logistickú podporu a zastarávanie v priebehu životného cyklu systému. [2] Ako základ 

pre politiku a implementáciu SLCM v rámci NATO je používaná norma ISO/IEC 15288 „Systémové 

a softvérové inžinierstvo - procesy životného cyklu systémov“, ktorá obsahuje informácie o etapách a procesoch 

životného cyklu systému. Aplikácia SLCM je založená na nasledujúcich prístupoch: záväzok k integrovanému 

prístupu k SLCM zo strany všetkých zainteresovaných  strán, spolupráca a interoperabilita, efektívnosť 

v používaní národných a NATO zdrojov, spolupráca s priemyslom (vrátane maximálneho využitia civilných 

štandardov tam, kde to je vhodné) a kvalita. [2] 

      Z vyššie uvedeného je zrejmé, že   požiadavka na  zabezpečenie kvality je principiálna a je zahrnutá 

v základných strategických dokumentoch Aliancie týkajúcich sa obranných spôsobilostí a manažmentu 

životného cyklu systémov. Problematika vzájomného  uznávania štátneho overovania kvality produktov 

a služieb je neoddeliteľnou súčasťou relevantných štandardizačných dokumentov NATO, ktoré sú 

implementované jednotlivými členskými štátmi Aliancie. 

 

2. ZABEZPEČENIE KVALITYPRODUKTOV A SLUŽIEB NA   ÚČELY OBRANY  V RÁMCI NATO 

     Slovenská republika je od 29.3.2004 ( v rámci 5. kola rozširovania) členom  NATO(The North Atlantic 

Treaty Organization ) - Severoatlantickej  Aliancie/Organizácie  Severoatlantickej zmluvy. V rámci Aliancie  sa  

v súvislosti so zabezpečením kvality produktov a služieb  pre obranné účely používa pojem 

zabezpečenieštátneho overovania kvality  (GQA - Government Quality Assurance). Oblasť zabezpečenia 

štátneho overovania kvality je súčasťou príslušných štandardizačných dokumentov1/ Aliancie. 

Poznámka: 1/ Pojem štandardizačný dokument „zastrešuje“ tri druhy štandardizačných dokumentov v rámci 

NATO: štandardizačná dohoda (STANAG), štandardizačné odporúčanie (STANREC) a spojenecký štandard. 

Štandardizačná dohoda (STANAG) je štandardizačný dokument NATO, ktorým si niektoré alebo všetky členské 

štáty NATO dohodli úplne alebo čiastočne implementovať ňou uvedený jeden alebo niekoľko  spojeneckých 

štandardov na dosiahnutie interoperability. Štandardizačné odporúčanie (STANREC) je štandardizačný 

dokument NATO, ktorý uvádza jeden alebo niekoľko spojeneckých štandardov a ktorý nezaväzuje členské štáty 

NATO na ich implementáciu. Spojenecký štandard je dokument, ktorý bol spracovaný alebo prevzatý v procese 

obrannej štandardizácie NATO a je uvádzaný štandardizačnou dohodou alebo v štandardizačným odporúčaním. 

Zahŕňa štandardy vytvorené NATO a iné externé štandardy používané v NATO.[3] 

 

2.1 Štandardizačné dokumenty NATO v oblasti zabezpečenia kvality produktov a služieb na účely obrany 

      Základným štandardom NATO v oblasti zabezpečenia kvality produktov a služieb pre obranné účely je 

Štandardizačná dohoda (STANdardization AGreement) STANAG 4107„Spoločné akceptovanie štátneho 

overovania kvality a použitie spojeneckých publikácií pre zabezpečenie kvality (AQAP)“, ktorá zastrešuje sériu 

spojeneckých štandardov  pre zabezpečenie kvality AQAP (The Allied Quality Assurance Publications), 

základom ktorých sú AQAP série 2000 ( spojenecké štandardy ako také sú členené podľa príslušných odborných 

oblastí). Titulná strana STANAG 4107  je uvedená na obr.1. 

     Štandardizačné dokumenty NATO v oblasti zabezpečenia kvality  - STANAG 4107  a príslušné spojenecké 

štandardy radu AQAP -  sú v podmienkach Slovenskej republiky implementované do sústavy Slovenských 

obranných štandardov (označovaných ako SOŠ). V prípade  STANAG 4107 to je SOŠ STANAG 4107 a napr. 

v prípade AQAP 2110 je to SOŠ AQAP 2110. 

     Hlavným cieľom  štandardov AQAP je definovať požiadavky a príslušné ustanovenia  pre zabezpečenie 

kvality obranných produktov. Tieto štandardy sú integrálnou súčasťou  kontraktov/zmlúv na dodávky obrannej 

výzbroje, techniky, systémov a materiálov  v rámci členských štátov NATO a potreby Aliancie.  Takisto sú 

dôležité pre spoločnosti obranného priemyslu, ktoré vyvíjajú, vyrábajú a dodávajú  obranné produkty a systémy 

v rámci členských štátov NATO a pre potreby Aliancie alebo sa chcú uchádzať  o takéto dodávky. 

     Existujú dva typy  štandardov  AQAP: [4] 

 Zmluvný (kontraktačný) typ (Contractual Type) - písaný ako technická špecifikácia, 
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   Riadiaci typ  (Guidance Type) - zabezpečuje všeobecné riadenie v rámci systému zabezpečenia 

kvality.  

Sústavu  spojeneckých štandardov AQAP pre zabezpečenie kvality tvoria  štandardy, prehľad ktorých je 

uvedený v tab.1.  

 

Tab.1 Prehľad spojeneckých štandardov AQAP pre zabezpečenie kvality [4] 

Štandardy AQAP pre zabezpečenie kvality 

Označenie 

spojeneckého 

štandardu 

Názov spojeneckého štandardu 

1. AQAPs série 2000 

AQAP 2000   Politika NATO o integrovanom systémovom prístupe ku kvalite v rámci životného cyklu  

AQAP 2009 Smernice NATO o použití AQAP série 2000 

AQAP 2050   NATO model hodnotenia projektov 

AQAP 2070   Procesy  spoločného štátneho overovania kvality (GQA)  v NATO 

AQAP 2105 Požiadavky NATO na doručiteľné plány kvality  

AQAP 2110 Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality  pri návrhu (projektovaní), vývoji a výrobe  

AQAP 2120   Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality výroby  

AQAP 2130 Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality kontrol a skúšok 

AQAP 2131 Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality  konečnej/finálnej kontroly  

AQAP 2210 Dodatočné požiadavky NATO ku AQAP 2110  na zabezpečenie kvality softwaru  

AQAP 2310 Systémové požiadavky NATO na riadenie kvality dodávateľov pre letectvo, vesmír a obranu   

2. Ďalšie AQAPs 

AQAP 160 NATO Integrované požiadavky na kvalitu software  v rámci životného cyklu  

AQAP 169  Smernice NATO o použití AQAP 160  

 

Pre organizácie obranného priemyslu a z hľadiska zabezpečenia kvality v dvojstranných zmluvách medzi 

Slovenskou republikou a iným členským štátom NATO má kľúčový význam štandard AQAP 2110, pretože  

podľa tohto štandardu sú certifikované organizácie, ktoré projektujú, vyvíjajú a vyrábajú produkty a systémy na 

účely obrany  a sú stanovované požiadavky pri bilaterálnych (príp. multilaterálnych) zmluvách na zabezpečenie 

kvality pri vývoji a výrobe produktov na obranné účely medzi členskými štátmi Aliancie. Titulný list a obsah 

tohto štandardu je uvedený na obr.1. 

 
Obr.1.  Titulný list štandardizačnej dohody STANAG 4107 a spojeneckého štandardu AQAP 2110 

[4], [5] 

 

2.2 Vybrané špecifiká štandardizačných dokumentov NATO v oblasti zabezpečenia kvality produktov 

a služieb na účely obrany 

Základom pre štandardizačnú dohodu STANAG 4107 a spojenecké štandardy AQAP, ktoré pokrývajú 

problematiku zabezpečenia kvality produktov a služieb na účely obrany sú medzinárodné normy ISO radu 

9000. K ďalším normám ISO, ktoré sú použité ako referenčné dokumenty pri formulácií ustanovení 

a požiadaviek  štandardov NATO patria normy: [6] 

 ISO/IEC 12207 Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu softvéru, 

 ISO/IEC 15288 Systémové a softvérové inžinierstvo - procesy životného cyklu systémov, 

 ISO 10006   Systémy manažérstva kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch, 
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 ISO 10012 Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie  procesy a meracie zariadenia. 

     K jedným z hlavných špecifík štandardov a požiadaviek NATO v oblasti zabezpečenia kvality patrí veľký 

dôraz kladený na splnenie požiadaviek  týkajúcich sa  oblasti  manažmentu konfigurácie a oblasti 

spoľahlivosti a udržovateľnosti. Požiadavky v týchto oblastiach nie sú súčasťou noriem  ISO radu 9000 a ich 

vyžadovanie v rámci relevantných štandardov AQAPs patrí k špecifickým požiadavkám kladených zo strany 

NATO. 

     Napr. štandard AQAP 2110  vychádza zo štruktúry  normy ISO 9001 a obsahuje v prevažnej miere 

požiadavky identické s touto normou ISO. V príslušných častiach obsahuje však dodatočné špecifické 

požiadavky NATO, ku ktorým v časti 7 Realizácia produktu  patria dodatočné požiadavky v oblasti manažmentu 

konfigurácie (časť 7.7) a na spoľahlivosť a udržovateľnosť (časť 7.8), ktoré nie sú súčasťou ISO 9001. Z tohto 

dôvodu k  referenčným dokumentom, ktoré sú implementované v štandardoch AQAP patria aj nasledujúce 

štandardizačné dokumenty Aliancie: 

 Štandardizačná dohoda STANAG 4159 Manažment konfigurácie NATO pre výzbroj, techniku a materiál - 

politika a postupy pre multinárodné spoločné projekty, ktorá zastrešuje spojenecké štandardy radu ACMP 

pre manažment konfigurácie (Allied Configuration Management Publications) 

 Štandardizačná dohoda STANAG 4174, ktorá zastrešuje spojenecké štandardy radu ARMP pre spoľahlivosť 

a udržovateľnosť (Allied Reliability and Maintainability Publications). 

    K  ďalší špecifikám štandardov NATO v oblasti  zabezpečenia kvality v porovnaní s normami ISO patrí  

používanie pojmov odberateľ, zákazník, dodávateľ (subdodávateľ) a organizácia  v rámci dodávateľských 

reťazcov (viď tab.2).  Odberateľom podľa štandardov AQAP sú vládne organizácie a/alebo organizácie NATO, 

ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu s dodávateľom, definujúc požiadavky na produkt a kvalitu. Dodávateľ je 

podľa štandardov AQAP definovaný ako organizácia, ktorá  vystupuje v zmluve ako poskytovateľ produktov 

odberateľovi. [5], [6] 

 

Tab.2 Používané pojmy v oblasti dodávateľského reťazca v štandardoch AQAP a normách ISO [6] 

Používané pojmy v rámci 

štandardov AQAP 

Používané pojmy v rámci ISO noriem 

(ISO ekvivalent) 

Odberateľ Zákazník  

Dodávateľ Organizácia Zákazník 

Subdodávateľ Dodávateľ Organizácia 

....  Dodávateľ 

 

   Ako bolo uvedené, k najdôležitejším spojeneckým štandardom v oblasti zabezpečenia kvality patrí štandard 

AQAP 2110, podľa ktorého sa certifikuje systém zabezpečenia kvality u výrobcov a dodávateľov produktov na 

obranné účely. Väčšina hlavných požiadaviek tohto štandardu je identických s požiadavkami normy ISO 

9001podľa ktorej sa certifikuje systém manažérstva kvality v organizácii. U celej rady požiadaviek v štandarde 

AQAP 2110 sú však stanovené dodatočné špecifické požiadavky  NATO. Prehľad týchto vybraných 

dodatočných špecifických požiadaviek NATO v spojeneckom štandarde AQAP 2110 je uvedený v tab.3. 

 

Tab.3 Prehľad vybraných dodatočných špecifických požiadaviek v štandarde AQAP 2110 v porovnaní 

s požiadavkami normy ISO 9001 [5] 

Časť  štandardu AQAP 2110 Dodatočné špecifické požiadavky NATO v porovnaní  s normou 

ISO 9001 

4.0 Systém manažérstva kvality  

4.1 Všeobecné požiadavky - odberateľ a/alebo zástupca pre štátne overovanie kvality (ZŠOK) si 

vyhradzuje právo neakceptovať zavedený systém obsahujúci 

požiadavky ISO 9001 pri aplikácii na konkrétny kontrakt 

4.2 Požiadavky na dokumentáciu - dodávateľ musí umožniť  ZŠOK a/alebo odberateľovi potrebný 

prístup k záznamom, ktoré súvisia so zmluvou 

5. Zodpovednosť manažmentu  

5.4 Plánovanie - dodávateľ musí pred začatím činností predložiť ZŠOK a/alebo 

odberateľovi plán kvality, ktorý musí popisovať a dokumentovať 

špecifické požiadavky zmluvy na systém manažérstva kvality 

a popisovať a dokumentovať plánovanie realizácie produktu 

5.5.Zodpovednosť, právomoc a    

      komunikácia 

- predstaviteľ manažmentu (pre kvalitu) musí mať potrebnú 

organizačnú právomoc a voľnosť na riešenie sporných záležitostí, 

týkajúcich  sa kvality 

5.6 Preskúmanie manažmentom - záznamy z preskúmania vstupov a výstupov, ktoré sa vzťahujú 

k zmluve, musia byť dostupné ZŠOK a/alebo odberateľovi 
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7. Realizácia produktu  

7.3 Návrh a vývoj - ak nie je dohodnuté v zmluve, dodávateľ musí určiť požadované 

skúšobné metódy a vykonať skúšky na preukázanie zhody so  

zodpovedajúcimi požiadavkami v príslušných etapách a tiež na 

konečnom produkte 

7.4 Nakupovanie - táto časť obsahuje viaceré špecifické požiadavky NATO, o.i. 

povinnosť dodávateľa zapracovať nasledujúci text do všetkých 

dokumentov týkajúcich sa nakupovania: „ Všetky požiadavky tejto 

zmluvy môžu byť predmetom ŠOK.“; povinnosť dodávateľa 

poskytnúť na požiadanie ZŠOK a/alebo odberateľa kópie zmlúv alebo 

objednávok na subdodávky 

7.6  Riadenie zariadení na   

       monitorovanie a meranie 

- systém merania a kalibrácie použitý pre zmluvu musí byť v súlade 

s požiadavkami normy ISO 10012 

7.7 Manažment konfigurácie - ako špecifická požiadavka NATO, ktorá nie je stanovená v norme 

ISO 9001 

- ako minimálnu požiadavku musí dodávateľ popísať 

a zdokumentovať postupy manažérstva konfigurácie na identifikáciu 

a riadenie konfigurácie, vykazovanie stavu a audit konfigurácie 

7.8 Spoľahlivosť a udržovateľnosť  

     (R&M) 

- ako špecifická požiadavka NATO, ktorá nie je stanovená v norme 

ISO 9001 

-  systém dodávateľa pre R&M vhodný pre návrh produktu musí 

zabezpečiť, aby výstupy a príslušné dokumenty (vrátane od 

subdodávateľov) boli riadené 

9. Dodatočné požiadavky NATO - ako samostatná kapitola v AQAP 2110, ktorá nie je súčasťou ISO 

9001, obsahujúca dve časti: 

 9.1 Prístup k dodávateľovi a subdodávateľom a podpora činností 

ŠOK, 

 9.2 Produkty na uvoľnenie odberateľovi 

 

2.3 Pracovné skupiny NATO v oblasti zabezpečenia kvality produktov a služieb na účely obrany 

      Podobne ako u ďalších odborných oblastí, zastrešuje problematiku kvality a proces tvorby a aktualizácie 

štandardov v tejto oblasti príslušná pracovná skupina NATO. Touto pracovnou skupinou je  pracovná skupina 

pre kvalitu - Working Group (WG) 2 on Quality, ktorá je súčasťou  Skupiny NATO pre manažment 

životného cyklu AC/327 LCMG (Life Cycle Management Group), t.j. označovaná je ako AC/327 

LCMG/WG2 on Quality. Skupina AC/327 LCMG pracuje v rámci Konferencie národných riaditeľov pre 

vyzbrojovanie CNAD (Conference of National Armaments Directors), ako najvyššieho orgánu NATO pre 

vyzbrojovanie. CNAD patrí v štruktúre NATO medzi tzv. Tasking Authorities, t.j. výborov a pracovných skupín 

Aliancie, ktoré majú štandardizačnú pôsobnosť (zodpovedajú za proces tvorby a udržiavania/  pravidelnej 

aktualizácie príslušných štandardov Aliancie v jednotlivých odborných oblastiach). Členmi týchto výborov 

a pracovných skupín sú národní delegáti nominovaní rezortmi obrany členských štátov NATO (rokujúcimi 

u viacerých  otvorených výborov a skupín aj vo formáte PFP – Partnerstva za mier). Ich rokovania sa konajú 

dvakrát ročne (jarné a jesenné rokovania). V súvislosti s pracovnou skupinou NATO pre kvalitu treba zdôrazniť, 

že bývalá skupina AC/250 pre  zabezpečenie kvality (ktorá sa postupne transformovala  do skupiny AC/327 

LCMG/WG2 on Quality)  bola najstaršou pracovnou skupinou v rámci NATO, ktorá bola založená ešte 

začiatkom 50-tych rokov minulého storočia hneď po vzniku NATO. 

 

3. ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY PRODUKTOV A SLUŽIEB NA ÚČELY OBRANY 

V PODMIENKACH  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

       STANAG 4107 ako základný štandardizačný dokument  Aliancie v oblasti zabezpečovania  kvality  

produktov a služieb pre obranné účely bol ratifikovaný (prijatý) a implementovaný aj Slovenskou republikou. 

Prijatím tejto štandardizačnej dohody sa Slovenská republika zaviazala používať spojenecké štandardy 

(publikácie) NATO rady AQAP pre štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany. Slovenská 

republika sa podieľa na tvorbe, úpravách a zlepšovaní spojeneckých štandardov (publikácií)  navrhovaním, 

konzultáciami, zapracovávaním pripomienok v pracovných skupinách NATO. Systém tvorby a využitia 

zmluvných typov  spojeneckých štandardov umožňuje zapracovať do slovenských obranných štandardov (SOŠ) 

aj doplňujúce národné zvláštnosti [7], ktoré sú v súlade s národnou legislatívou v oblasti obrannej štandardizácie, 

kodifikácie a štátneho overovania kvality (viď nižšie – zákon č.11/2004 Z.z.).  

       Ustanovenia príslušných štandardov AQAP série 2000, implementované v podmienkach Slovenskej 

republiky, obsahujú relevantné požiadavky na zabezpečenie kvality obranných produktov a systémov a 
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stanovujú, že  každý členský štát NATO by mal  mať  zriadený orgán pre zabezpečenie štátneho  overovania 

kvality (GQAA - Government Quality Assurance Authority ). 

 

3.1  Orgány a legislatíva v oblasti štátneho overovania kvality (ŠOK) 

     V nadväznosti na požiadavky vyplývajúce  z dobrovoľne implementovaných štandardov Aliancie v oblasti 

zabezpečenia kvality plní úlohy a funkcie orgánu GQAA pre zabezpečenie štátneho  overovania kvality 

v podmienkach Slovenskej republiky Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie 

kvality(ÚOŠKŠOK) so sídlom v Trenčíne, ktorý bol zriadený na základe zákona č.11/2004 Z.z. „O obrannej 

štandardizácii, kodifikácii a štátneho overovania kvalityvýrobkov a služieb na účely obrany“. Tento Úrad ako 

rozpočtová organizácia je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti obrannej 

štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality (ŠOK) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. [8] 

Zákon č. 11/2004 Z.z. (zmenený a doplnený zákonom č.277/2009 Z.z. a zákonom č.396/2011 Z.z) upravuje 

postup a podmienky v oblastiach obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality výrobkov a 

služieb na účely obrany a výkon štátnej správy a právne vzťahy v týchto oblastiach.  

ÚOŠKŠOK  v oblasti štátneho overovania kvality: [8],[9] 

 vypracúva koncepciu štátneho overovania kvality a národný program kvality v pôsobnosti ministerstva 

obrany SR,  

 vykonáva audity kvalitya dozor nad kvalitouna území Slovenskej republiky, 

 vydáva osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu a certifikát o zhode, 

 pripravuje návrhy na uzatváranie dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality s 

príslušnými orgánmi Aliancie, príslušnými orgánmi členských štátov Aliancie a príslušnými orgánmi iných 

štátov, 

 uzatvára dohody o vykonaní štátneho overovania kvality, 

 na základe dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality koordinuje plnenie úloh 

štátneho overovania kvality v spolupráci s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi členských 

štátov aliancie a príslušnými orgánmi iných štátov, 

 vedie evidenciu o štátnom overovaní kvality a evidenciu o uzatvorených dohodách.  

 

     V súvislosti so štátnym overovaním kvality ÚOŠKŠOK: 

 môže na základe žiadosti odberateľa produktu požiadať príslušný orgán členského štátu aliancie alebo 

iného štátu o štátne overenie kvality vtedy, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území, 

 na základe žiadosti príslušného orgánu Aliancie, príslušného orgánu členských štátov Aliancie a 

príslušného orgánu iných štátov zabezpečuje štátne overenie kvality produktov vyrábaných na území 

Slovenskej republiky.  
 

3.2  Vykonávanie štátneho overovania kvality (ŠOK) 

      Štátne overovanie kvality (ďalej len ŠOK)  je proces, v ktorom Úrad pre obrannú štandardizáciu, 

kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „Úrad“) zisťuje plnenie zmluvných požiadaviek na kvalitu 

produktov dodávaných na  účely obrany a na systém zabezpečovania kvality, koordinuje a usmerňuje plnenie 

úloh v oblasti štátneho overovania kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, 

kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.[8] 

      Pre vykonanie ŠOK  spracuje Úrad Plán ŠOK, v ktoromstanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie 

štátneho overovania kvality. Podobne ako je tomu v prípade  systému manažérstva kvality a iných manažérskych 

systémov,  dôležitou súčasťou procesu ŠOK je posúdenie rizík zo strany Úradu, v ktorom  sú identifikované a 

klasifikované riziká dodávky produktu za účelom stanovenia postupu a metódy štátneho overovania kvality s 

cieľom eliminovať a minimalizovať vplyv identifikovaných rizík na kvalitu dodávky produktu.  

  Ak je systém zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu  v zhode so zmluvnými 

požiadavkami vydá Úrad výrobcovi alebo dodávateľovi produktu pre obranné účely Osvedčenie o zhode, 

v ktorom potvrdí túto skutočnosť. Podobne ako je tomu v iných členských štátoch NATO, vydáva slovenský 

výrobca (alebo dodávateľ produktu)  Vyhlásenie výrobcu o zhode (CoC- Certificate of Conformity), ktoré 

obsahuje vyhlásenie o zhode produktu so zmluvnými požiadavkami a vyhlásenie príslušného úradu v krajine 

výrobcu o vykonaní štátneho overovania kvality podľa štandardizačnej dohody NATO STANAG 4107. 

 

     Štátne overovanie kvality (ŠOK)  vykonáva ÚOŠKŠOK (ďalej len „Úrad“)  u výrobcu produktu alebo 

dodávateľa produktu na základe žiadostiodberateľa. Odberateľ,ktorý plní úlohy na úseku obrany ako orgán 

štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo príslušný orgán definovaný zákonom, predkladá žiadosť 

Úradunajneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy výrobcu produktu s 

odberateľom alebo zmluvy  dodávateľa produktu s odberateľom. [8] 
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Úrad na základe žiadosti  posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a rozhodne 

o vykonaní štátneho overovania kvality alebo žiadosť zamietne. 

     V súvislosti so štátnym overovaním kvality ÚOŠKŠOK: 

 môže na základe žiadosti odberateľa produktu požiadať príslušný orgán členského štátu aliancie alebo 

iného štátu o štátne overenie kvality vtedy, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území, 

 na základe žiadosti príslušného orgánu Aliancie, príslušného orgánu členských štátov Aliancie a 

príslušného orgánu iných štátov zabezpečuje štátne overenie kvality produktov vyrábaných na území 

Slovenskej republiky.  
 

Úrad v rámci štátneho overovania kvality vykonáva: [8] 

a) dozor nad kvalitou, 

b) audit kvality. 

 

     Dozor nad kvalitou je posudzovanie zhody kvality produktu so zmluvnými požiadavkami. Dozor nad 

kvalitou vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality Úradu na základe rozhodnutia o vykonaní štátneho 

overovania kvality. 

      Ak Úrad počas štátneho overovania kvality u výrobcu produktu alebo u dodávateľa produktu zistí nedostatky 

v systéme kvality alebo nedostatky, ktoré ohrozujú kvalitu produktu, preruší štátne overovanie kvality a písomne 

o tom informuje výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a odberateľa. 

Audit kvality v oblasti ŠOK je definovaný ako nezávislý, systematický a zdokumentovaný 

proces posudzovania zhody systému zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu so 

zmluvnými požiadavkami alebo časti tohto systému so zmluvnými požiadavkami.  

     Audit kvality vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality (ZŠOK) u výrobcu produktu alebo 

dodávateľa produktu na základe: 

a) rozhodnutia o vykonaní štátneho overovania kvality alebo  

b)  zmluvy medzi úradom a výrobcom produktu alebo zmluvy medzi úradom a dodávateľom produktu 

uzatvorenej podľa všeobecného predpisu 

 

   Výsledkom auditu kvality podľa ad a) je správa z auditu kvality, ktorú úrad poskytne výrobcovi produktu 

alebo dodávateľovi produktu.  Ak sa štátne overovanie kvality vykonáva podľa ad b)  a systém zabezpečovania 

kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je v zhode so zmluvnými požiadavkami, úrad vydá 

výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu aj osvedčenie o zhode.  

 
Obr.2Príklady Osvedčení o zhode systému zabezpečovania kvality s požiadavkami SOŠ AQAP 2110, resp. SOŠ 

AQAP 2130  vydanými ÚOŠKŠOK  pre    organizácie slovenského obranného priemyslu [10],[11] 

 

     Certifikačný audit  na preverenie splnenia požiadaviek zabezpečenia kvality  vykonáva ÚOŠKŠOK podľa 

požiadaviek SOŠ AQAP 2110 “Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality  pri návrhu (projektovaní), vývoji 

a výrobe“. 

ÚOŠKŠOK vykonáva aj  certifikačné audity na  preverenia splnenia požiadaviek  SOŠ AQAP 2130 

„Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality kontrol a skúšok“. 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

169 
 

Príklady osvedčení o zhode  vydanými ÚOŠKŠOK, ktorými tento úrad vyhlasuje zhodu systému zabezpečovania 

kvality s požiadavkami SOŠ AQAP 2110, resp. SOŠ AQAP 2130 pre vybrané  podniky obranného priemyslu 

Slovenskej republiky sú uvedené na obr.2.  

 

4. ORGÁNY PRE ZABEZPEČENIE ŠTÁTNEHO  OVEROVANIA KVALITY (GQAA) V ŠTÁTOCH 

NATO A PRÍKLADY OSVEDČENÍ/CERTIFIKÁTOV VYDÁVANÝCH TÝMITO ORGÁNMI 

      V súlade s ustanoveniami štandardizačnej dohody STANAG 4107 sú v členských štátoch NATO zriaďované 

orgány pre zabezpečenie štátneho  overovania kvality (GQAA) produktov a služieb na účely obrany. 

Organizačné začlenenie týchto orgánov v jednotlivých štátoch sa môže líšiť. Spravidla sú tieto orgány  súčasťou 

orgánov vyzbrojovania (obrannej akvizície), môžu byť vytvorené  ako samostatné orgány alebo  vykonávajú 

svoju pôsobnosť  v rámci orgánov pre kodifikáciu a obrannú štandardizáciu (ako je tomu napr. v Českej 

republike a v Slovenskej republike). V každom prípade orgány GQAA úzko spolupracujú s orgánmi 

vyzbrojovania/obrannej akvizície a v prípade vývoja a výroby leteckej techniky s národnými vojenskými 

orgánmi pre letovú spôsobilosť (Military Airworthiness Authorities).   

     Príklady Osvedčenia/Certifikátu vydaného zo strany GQAA iných členských štátov Aliancie sú uvedené na 

obr.3. Vľavo na obr.3 je uvedené Osvedčenie o zhode systému kvality vydaného Úradom pre obrannú 

štandardizáciu, katalogizáciu a štátne overovanie kvality (ÚOSKSOJ) Českej republiky, ktorým tento GQAA  

v Českej republike potvrdzuje splneniepožiadaviek Českého obranného štandardu ČOS 051622 (AQAP 2110) 

pre danú organizáciu českého obranného priemyslu. Vpravo na obr.3 je uvedený Certifikát vydaný  Federálnym 

úradom Bundeswehru pre výzbroj, techniku, informačné technológie a  podporu prevádzky (BAAINBw) v 

Koblenzi,  ktorým tento úrad ako GQAA v Nemecku  potvrdzuje, že svetoznáma spoločnosť Rhode & Schwarz 

a.s. má zavedený a efektívne využíva systém manažérstva kvality v súlade so špecifickými požiadavkami 

štandardu AQAP 2110  pre vývoj a výrobu vojenských produktov v oblasti rádiokomunikačných, meracích, 

rádiomonitorovacích a rádiolokačných  technológií.  

 
Obr.3Príklad Osvedčenia o zhode systému kvality s požiadavkami ČOS 051622 (AQAP 2110) vydanými 

ÚOSKSOJ Českej republiky  pre  spoločnosť Aero Vodochody Aerospace a.s. a príklad Certifikátu o splnení 

požiadaviek AQAP 2110 vydaného Federálnym úradom Bundeswehru pre výzbroj, techniku, informačné 

technológie a  podporu prevádzky (BAAINBw) spoločnosti Rhode & Schwarz GmmbH & Co.KG. [12], [13] 

 

5. ZÁVER 

       Problematika zabezpečenia kvality produktov a služieb na účely obrany  patrí   vo  väzbe na zabezpečenie 

potrebných obranných spôsobilostí, zaistenie interoperability, splnenia stanovených úloh, spoluprácu medzi 

členskými štátmi v oblasti  návrhu/projektovania, výroby, prevádzkovania a podpory používania obranných 

systémov a z rady ďalších dôvodov a faktorov k jedným z najdôležitejších  oblastí v rámci činnosti Aliancie.  

Politika NATO v oblasti zabezpečovania kvality produktov a služieb na účely obrany je v pôsobnosti 

príslušných orgánov NATO v oblasti vyzbrojovania ( pracovnej skupiny pre kvalitu, ktorá je súčasťou skupiny 

NATO pre manažment životného cyklu systémov AC/327LCMG, pôsobiacej v rámci Konferencie národných 

riaditeľov pre vyzbrojovanie  CNAD), ktoré sú zodpovedné za udržiavanie, aktualizáciu a vypracovávanie 

potrebných nových štandardov Aliancie v tejto oblasti. Základným štandardizačným dokumentom NATO pre 
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oblasť spoločného akceptovania štátneho overovania kvality a použitie spojeneckých štandardov pre 

zabezpečenie kvality AQAPs je štandardizačná dohoda STANAG 4107. 

       Dobrovoľným prijatím a implementáciou štandardizačnej dohody STANAG 4107 sa Slovenská republika 

zaviazala používať spojenecké štandardy rady AQAP pre štátne overovanie kvality produktov a služieb na účely 

obrany. Pretože produkty určené na zabezpečovanie obrany štátu sú svojím charakterom vysoko špecifické, bolo  

vzhľadom na túto skutočnosť a ustanovenia STANAG 4107 overovanie kvality produktov a služieb na účely 

obrany v podmienkach Slovenskej republiky postavené na úroveň štátneho overovania kvality a legislatívne 

upravené Zákonom č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátneho overovania kvalityvýrobkov 

a služieb na účely obrany (zmenenom a doplnenom zákonom č.277/2009 Z.z. a zákonom č.396/2011 Z.z.). Na 

základe tohto zákona bol zriadený Úrad pre obrannú štandardizácii, kodifikáciu a štátne overovanie kvality ako 

orgán štátnej správy  s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho 

overovania kvality. 

     Téma,  ktorej  sa predkladaný článok venuje, je veľmi široká a hlboká. Snahou autorov bolo v tejto súvislosti 

poskytnúť vybrané kľúčové informácie o tejto dôležitej problematike v rámci nášho členstva v Aliancii, rozvoja 

obranných spôsobilostí a zabezpečenia  bezpečnosti a obrany štátu. 
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BEZPEČNOSTNÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ 

PODNIKOVÉHO VZDELÁVANIA 
 

Lucia KOVÁČOVÁ1 

 

SECURITY EDUCATION AS A PART OF COMPANY EDUCATION 
 

 

ABSTRAKT: Štúdia rozoberá problematiku bezpečnostného vzdelávania, ako významnej zložky podnikového 

vzdelávania. Vzdelávanie zamestnancov v podnikoch je integrálnou súčasťou systému personálnej práce. Spolu 

s ďalšími personálnymi činnosťami prispieva k vytváraniu ľudského potenciálu v organizácii. Vzdelávanie 

v podniku musíme chápať ako dlhodobú investíciu. Súčasťou podnikového vzdelávania je aj bezpečnostné 

vzdelávanie, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť u zamestnancov určité morálne postoje, ich psychickú 

odolnosť, rozvíjať psychologické zručnosti a schopnosti, rovnako ako ich pripraviť na konkrétne ochranné 

opatrenia v prípade krízových situácií, v čase akéhokoľvek ohrozenia.  

Kľúčové slová: Bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, podnik, podnikové vzdelávanie. 

 

ABSTACT: The study discusses the issue of security education as an important component of company 

education. An integral part of every organizations´ human resource management is to educate their employees. 

Together with other human resource management activities it contributes to the development of human capital 

within an organization. We must see the education as a long term investment. Security education is a part of an 

employee education program. The aim of the employee education program in the organization is to create certain 

moral standards of the employees, mental strength, develop psychological abilities and skills and in the same 

time prepare them to handle particular crisis situations. 

Keywords: Security, security education, company, company education. 

 

 

ÚVOD 

 Súčasťou vzdelávania zamestnancov v podnikoch je aj bezpečnostné vzdelávanie Jeho hlavným cieľom 

je vytvoriť u zamestnancov určité morálne postoje, ich psychickú odolnosť, rozvíjať psychologické zručnosti a 

schopnosti, rovnako ako ich pripraviť na konkrétne ochranné opatrenia v prípade krízových situácií, v čase 

akéhokoľvek ohrozenia. Pri riešení mnohých bezpečnostných problémov v podnikoch však nie je postačujúce 

zaoberať sa iba vzniknutými krízovými situáciami a zameriavať sa len na riešenie týchto javov, teda na 

odstraňovanie negatívnych dôsledkov. Je dôležité venovať zvýšenú pozornosť najmä prevencii, teda predvídaniu 

ohrození, ich predchádzaniu. Firemná kultúravzniká a rozvíja sa spolu so vznikom firmy. To platí pre všetky 

organizácie, súkromné, štátne, či verejno-právne.  Každá inštitúcia má svojich zamestnancov a ich predstavy, 

ktoré o firme a svojom vlastnom pôsobení v nej majú, ich hodnoty, ktoré uznávajú a napokon ich prístupy, ktoré 

preferujú, to sú prvky, ktoré vytvárajú firemnú kultúru.  Tedaajbezpečnostné služby majú svoju firemnú 

kultúru,ktorá sa formovala tak, ako sa formovala podstata ich podnikateľskej činnosti v súčasných  neustále 

dynamicky meniacich sa podmienkach trhového hospodárstva a prudkého nárastu najmä majetkovej a násilnej 

kriminality. 

 

Bezpečnostné vzdelávanie 

 

Vedomostná spoločnosť vyžaduje vysoký stupeň odbornej praktickej i teoretickej prípravy pracovníkov 

zaisťujúcich bezpečnosť vo všetkých oblastiach života. Riziká, ktoré sme donedávna nepoznali menia naše 

správanie sa. Pri každodennom rozhodovaní sa, niekoľko krát zvažujeme potenciálne hrozby. Ak máme žiť 

slobodne a bez strachu je potrebné vychovávať takých odborníkov, ktorí dokážu eliminovať nie len reálne ale i 

potenciálne a skryté riziká. Za týmto účelom je preto potrebné nastaviť optimálny systém bezpečnostného 

vzdelávania, neustále dbať na kontinuálne zvyšovanie jeho kvality a prinášať riešenia podávania informácií a 

poznatkov v čo najefektívnejšej forme.  (Kováčová, 2009)  

Pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti je významným aspektom vzdelanosť a odborná príprava 

pracovníkov bezpečnostných služieb, pracovníkov na rôznych úrovniach bezpečnosti i riadiacich pracovníkov, 

na ktorých sú kladené vysoké vedomostné nároky. „Predpokladom pre výkon potrebných činností 

profesionálnych pracovníkov v tejto oblasti je získanie, či predĺženie odbornej spôsobilosti alebo požadovanej 

odbornej pripravenosti, ktorý umožňuje systém vzdelávania“. (Bílý, Kavan a kol., 2013) 

                                                           
1 Ing. Lucia Kováčová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, Košťova 1, 
040 01  Košice, e-mail: lucia.kovacova@vsbm.sk 
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 Možno teda hovoriť o bezpečnostnom vzdelávaní, ktorého obsahom sú teoretické a praktické vedomosti 

o ochrane osôb a majetku s možnosťou ich všestranného využitia i v európskom bezpečnostnom prostredí. 

Podstata bezpečnostného vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie alebo 

minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku.  

 Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpečnostným pracovníkom bolo 

umožnené získať a osvojiť si poznatky a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní analyzovať 

bezpečnostné prostredie a jeho činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné 

riziká a ohrozenia a prognózovať ich vývoj, určovať postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a 

ohrození, plánovať a organizovať opatrenia riadenia rizík, bezpečnostného a krízového manažmentu v súlade s 

dostupnými zdrojmi a kapacitami, projektovať a riadiť komplexné bezpečnostné systémy. (Kováčová, 2009) 

 

Bezpečnostné vzdelávanie sa však netýka zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov 

bezpečnostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich pracovníkov.  Bezpečnostné 

vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia 

a formovania postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od 

predškolskej výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných občanov. (Kováčová, Klimo, 2013) 

 

Podnikové vzdelávanie 

 

 Z hľadiska rozvoja firemnej kultúry sú dôležité tie faktory, ktoré je možné bezprostredne ovplyvňovať a 

meniť, teda faktory vnútorné.  V súvislosti so zmenou firemnej kultúry je aktuálna podstatná otázka: Je možné 

meniť tieto faktory prostredníctvom vzdelávania tak, aby podporovali želanú firemnú kultúru? Ktoré z nich je 

možné meniť takýmto spôsobom? Pokúsime sa nájsť odpovede.  Za základ sme zvolili  Pitrov model 

siedmych vnútorných činiteľov firemnej kultúry :  

 Schopnosti zamestnancov –  výkonného personálu i manažérov sú základnou kategóriou tvoriacu firemnú 

kultúru. Rozvoj osobnosti, osvojovanie si vedomostí postojov, získavanie a rozvoj zručností vedúce k 

príprave na kvalitný výkon práce sú podstatou podnikového vzdelávania. 

 Štýl vedenia zamestnancov – závisí od mnohých činiteľov, ale za najvýznamnejšie považujeme osobnosť a 

riadiace schopnosti samotného manažéra. Osobnosť manažéra a jeho riadiace zručnosti a schopnosti je 

možné prostredníctvom vzdelávania neustále zdokonaľovať. 

 Úroveň spolupráce medzi jednotlivými zložkami  závisí od ľudí, ktorí v podniku pracujú, najmä manažérov, 

ale aj zamestnancov. Schopnosť spolupráce patrí medzi kľúčové kompetencie človeka a v poslednom 

období sa jej rozvoju venuje náležitá pozornosť. 

 Štruktúra organizačných väzieb v podniku je závislá na deľbe práce a používanom štýle vedenia. Oba 

činitele spadajú do kompetencie manažmentu, je teda možné ich vzdelávaním ovplyvniť. Vhodné je 

orientovať sa na rozvoj  vo sfére odboru podnikania,  riadenia podniku a vedenia ľudí. 

 Systémy– rozčlenenie podniku do jednotlivých útvarov v záujme efektívneho dosahovania cieľov. Je plne v 

kompetencii manažmentu. Predpokladá odborné vedomosti, znalosť postupov a procesov ich náväznosti a 

súvislosti, poznanie stratégie a zámerov organizácie. Túto oblasť je možné len čiastočne ovplyvňovať 

vzdelávaním v podniku. 

 Stratégia – je zásadná orientácia organizácie, obsahuje strategické ciele i postupy na ich dosiahnutie. 

Stanovuje ju najvyšší manažment po dôkladných analýzach organizácie i jej prostredia. Možno konštatovať, 

že kvalita stratégie sa odvíja od kvality jej projektantov - manažmentu - je teda možné ju prostredníctvom 

vzdelávania manažérov ovplyvniť. Top manažérom je určené externé vzdelávanie mimo podniku. 

 Je zrejmé, že všetky vnútorné determinanty, ktoré tvoria model siedmych vnútorných činiteľov firemnej 

kultúry je možné prostredníctvom vzdelávania zámerne ovplyvňovať. Na úrovni a kvalite väčšiny z nich sa 

podpisuje manažment. Je možné preto tvrdiť, že každé vzdelávanie zamestnancov, ale najmä manažérov, 

významne vplýva na rozvoj silnej firemnej kultúry. 

 Ďalšie vzdelávanie zamestnancov je integrálnou súčasťou systému personálnej práce v organizácii. 

Spolu s ďalšími personálnymi činnosťami prispieva k vytváraniu ľudského potenciálu v organizácii. 

Vzdelávanie v podniku musíme chápať ako dlhodobú investíciu. (Mesároš, 2010) Prostredníctvom 

vzdelávania zaistíme, aby ľudia získali zručnosti, schopnosti, vedomosti, ale i postoje a hodnoty, ktoré budú od 

nich vyžadované v budúcnosti a súčasne budú podporovať želanú firemnú kultúru.  

 Niektoré z praktických metód, ktoré je možné využiť i v rozvoji firemnej kultúry, sú v našich 

podmienkach novinkami a preto si ich podstatu objasníme. 

 Coaching - koučing - je to dlhodobá inštruktáž pod vedením skúseného zamestnanca rešpektujúceho 

osobitosti školeného. 

 Mentoring - je spôsob koučingu, v ktorom si účastník sám vyberá svojho poradcu. 
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 Counseling - ďalšia forma koučingu, ide o rovnoprávne konzultovanie a vzájomné ovplyvňovanie medzi 

poradcom a účastníkom školenia. 

 Lietajúci tím - je to pracovná skupina, ktorá pozná komplexné problémy podniku, ako celok sa 

premiestňuje, na mieste rieši problémy, vyskytujúce  sa v rôznych častiach firmy. 

 

 V podnikovom vzdelávaní je možné využívať takmer všetky metódy vzdelávania dospelých, 

samozrejme v závislosti od už uvedených činiteľov. Považujemeza dôležité upozorniť, že neexistuje ideálna 

metóda. Každá má svoje pozitíva i negatíva. Preto je možné simultánne využívať klasické školské frontálne 

metódy i metódy participatívne a tiež najnovšie metódy vzdelávania ako koučing mentoring, výučba pomocou 

počítačov a iné.  Ak však chceme pôsobiťna afektívnu oblasť, je účinné, ak účastník vzdelávania zažije situácie 

na „vlastnej koži“,preto je mimoriadne dôležité používať metódy, ktoré vyžadujú aktívnu činnosť školeného, 

zapojenie všetkých jeho zmyslov.  

 

Bezpečnostné vzdelávanie v podnikoch 

 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík sú predmetom 

ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podnikoch, vrátane rekvalifikácií. 

Zákon č. č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci ukladá zamestnávateľom viacero 

povinností. Jednou z nich je poskytovanie v potrebnom rozsahu školenia, teda má povinnosť pravidelne, 

zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:   

– s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami 

bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s 

bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,   

– s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred nimi, 

– so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli 

bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,  

– a ďalšími skutočnosťami súvisiacimi s BOZP a informovať najmä o faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu 

ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov.   

Zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za 

zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu, 

zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán alebo 

zamestnanecká rada. Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zabezpečiť na plnenie 

úloh potrebné vzdelávanie. Bezpečnostno-technická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v 

oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri 

zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a 

stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, 

pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.  Úlohy bezpečnostno-

technickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný 

odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.    

 

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov podľa zákona č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je povinná, okrem iného, zabezpečovať školenia a overovanie vedomostí 

o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-

podnikateľa zdržujú v jej objektoch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu 

osôb podliehajúcich overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 

ministerstvo, 

 

Vzdelávanie v podniku, poskytujúcom Súkromnú bezpečnostnú službu  

 

V záujme kvalitného poskytovania bezpečnostných služieb je nutné, aby prevádzkovateľ (majiteľ SBS) 

naďalej  zabezpečoval zdokonaľovanie alebo ďalšiu odbornú prípravu pracovníkov svojej bezpečnostnej služby. 

 V zákone o súkromnej bezpečnosti je však táto povinnosť stanovená len v prípade ochrany objektov 

osobitnej dôležitosti, kde patria strategické objekty obrannej infraštruktúry, ktorých poškodenie alebo zničenie 

by obmedzilo zabezpečenie obrany štátu .Podrobnejšiu kategorizáciu týchto objektov ustanovuje vyhláška MO 

SR č. 353 Z.z. Pri príprave osôb, určených na ochranu týchto objektov, musí prevádzkovateľ zabezpečiť odbornú 

prípravu v rozsahu najmenej 4 hodín za mesiac. Obsahom prípravy musí byť: 

 praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov, 

 teória taktiky a techniky vykonávania zásahov. 
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 Avšak rozsah a dôležitosť bezpečnostných služieb pre spoločnosť, ako aj stupeň očakávanej 

profesionality pracovníkov SBS si vyžaduje ich neustále odborné vzdelávanie a tréning. (Mesároš, 2008) 

 

 Systém ďalšieho vzdelávania vo  firme, poskytujúcej bezpečnostné služby, môžeme definovať ako 

cyklický - kontinuálny proces pozostávajúci zo štyroch nasledujúcich  fáz: analýza a identifikácia vzdelávacích 

potrieb, definovanie cieľov, plánovanie a projektovanie vzdelávania, realizácia, hodnotenie. 

  

V súvislosti so vzdelávaním a rozvojom zamestnancov v oblasti súkromnej bezpečnosti  sa obsah 

činností v jednotlivých fázach môže čiastočne odlišovať oproti iným typom vzdelávania.  

 

 
 

Obr. č. 1 -  Možnosti vzdelávania v organizácii so systematickým prístupom. 

(Zdroj : Mesároš, 2010, s.76) 

 

 Vzdelávaciu potrebu v rámci súkromnej bezpečnosti môžeme charakterizovať ako disproporciu - 

rozdiel medzi súčasnou a želanou úrovňou znalostí a zručností  zamestnanca. Zistiť rozdiely v  súčasnom 

a požadovanom stave je možné prostredníctvom kontroly a výsledkov, resp. kvality činnosti zamestnanca  pri 

výkone fyzickej ochrany alebo pátrania. 

 Ak  sme definovali vzdelávacie potreby, ďalším krokom bude vypracovanie stratégie - koncepcie 

vzdelávania.  Ide vlastne o určenie vzdelávacích priorít.  

 Vzdelávanie na pracovnom mieste je tou formou vzdelávania, prostredníctvom ktorej sa trénujú 

praktické zručnosti, aplikujú sa teoretické vedomosti a upevňujú sa pracovné návyky. V súvislosti s formovaním 

predstáv a prístupov zamestnancov sa môže uplatniť najmä: 

 učenie napodobňovaním prostredníctvom vzorov - táto forma je vhodná u novoprijatých zamestnancov, 

ktorí si od skúseného kolegu osvojujú normy správania a následne ich prenášajú do svojho správania 

a konania; 

 koučing - jeho podstatou je dialóg a zámerné ovplyvňovanie zamestnanca vybraným pracovníkom na 

základe vopred pripraveného plánu a stanoveného cieľa; 

 riadené sebavzdelávanie - starostlivo plánované, sledované a podporované, predstavuje prvok vo 

vzdelávaní zamestnancov, reagujúci na dynamicky prebiehajúce zmeny, ktoré nie vždy pružne postihujú 

tradičné vzdelávacie programy.  V rámci rozvoja  schopností a zručností pracovníkov súkromnej 

bezpečnosti  sa týka predovšetkým odbornej sféry - štúdia zákonov, predpisov a ďalších poznatkov 

potrebných ku kvalitnému výkonu fyzickej ochrany alebo pátrania, prípadne vedomostí žiadaných 

v budúcnosti. 

 

 Externé podnikové vzdelávanie  prebieha vo vzdelávacích inštitúciách alebo iných podnikoch.  Jeho 

výhodou je prehľad externých lektorov o situácii v iných firmách, a teda možnosť nahliadať na problémy 

z  iných aspektov a v širších súvislostiach. Problematickejším sa javí aplikácia naučeného na vlastné podmienky 

v konkrétnej organizácii. Externé vzdelávanie sa týka predovšetkým vrcholového  manažmentu, a to 

v excelentných vzdelávacích firmách, kde je zabezpečená požiadavka maximálnej kvality, čo sa týka cieľov, 

obsahu, metód i realizácie vzdelávania. 

 Výber foriem vzdelávacích aktivít závisí od cieľa, ktorý má byť dosiahnutý, od počtu zamestnancov, 

ktorých sa týka a od možností firmy, poskytujúcej služby v oblasti súkromnej bezpečnosti . 

 Zdokonaľovacie školenia (ďalšia odborná príprava) nie sú v zákone uložené a záleží len od konkrétnej 

súkromnej bezpečnostnej služby, či takéto školenia organizuje alebo neorganizuje. V praxi sa často stretávame 

s tým, že menšie súkromné bezpečnostné služby vykonávajú len povinné preškolenia z predpisov požiarnej 
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prípravy a predpisov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. O ďalšie zdokonaľovacie podujatia neprejavujú 

záujem, či už z dôvodu veľkej migrácie zamestnancov, prípadne z dôvodu nepostačujúcich financií. Tu vidíme 

základné nedostatky, ktoré poukazujú na výrazné rozdiely vo výkonnosti a profesionalite súkromných 

bezpečnostných služieb v Slovenskej republike a následne i nie celkové priaznivé image tejto sféry v 

očiach širokej verejnosti. Pri takýchto bezpečnostných firmách sa stretávame so slabšou firemnou kultúrou zo 

strany zamestnancov. (Mesároš, 2008) 

 Úspech organizácie je silne podmienený  atmosférou, ktorá v nej panuje. Nie je tomu inak ani 

v podmienkach súkromných bezpečnostných služieb. V súvislosti s firemnou kultúrou je nutné poznamenať, že 

špeciálne a cielene sa jej rozvoju nezačala venovať pozornosť.  Do dnešnej doby je vývoj firemnej kultúry nielen 

v oblasti bezpečnostných služieb viac–menej náhodný, i keď k  formovaniu firemnej kultúry dochádzalo 

nepriamo alebo neuvedomele prostredníctvom vzdelávania zamestnancov.  

  

 Pre sféru súkromných bezpečnostných služieb odporúčame  využívať  bohatú škálu vzdelávacích 

aktivít, diferencovaných  podľa subjektu vzdelávania na : 

 vzdelávacie aktivity pre manažérov – zamerané predovšetkým na zlepšovanie riadiacich schopností a 

nácvik zručností vo vedení tímu, 

 vzdelávacie aktivity pre výkonný personál – orientované najmä na rozvoj zručností potrebných pre výkon 

zamestnania, komunikáciu s klientom a zmenu postojov k vlastnej práci, klientovi, na zvládanie krízových  

a iných záťažových situácií. Pritom by mali byť dodržané   najmä tieto zásady: 

 rozmanitosť zdokonaľovacej prípravy, ktorá má odrážať národné, kultúrne a sociálne špecifiká každej 

krajiny. Dôraz je položený na to, aby bezpečnostní pracovníci poznali  špecifiká daného prostredia, 

bezpečnostné riziká vyplývajúce zo sociálnej štruktúry spoločnosti, ktoré im umožnia jednak 

identifikovať zraniteľné skupiny, ale aj nositeľov a zdroje spoločenských konfliktov. Pochopenie týchto 

faktorov má byť  cestou k efektívnej komunikácii najmä v rôznorodo štruktúrovanej spoločnosti. 

 získanie zručností na zvládanie konfliktov- je v súčasnosti najslabším článkom v systéme odbornej 

prípravy. Pracovníci nemajú potrebné zručnosti  a preto je požiadavka, aby bola táto problematika 

zahrnutá do systému prípravy, 

 zvládnutie techniky – vyplýva z požiadavky, aby bezpečnostní pracovníci poznali a boli schopní 

využívať  aj technické zabezpečovacie prostriedky (CCTV, EZS, SKV, EPS ap.), ktoré im významne 

pomáhajú pri plnení ich úlohy. 

 opakovaná príprava – má byť vždy konkrétna a adresná. Inými slovami, ak bezpečnostný pracovník 

zmení zamestnávateľa, nemusí absolvovať zdokonaľovaciu prípravu aj v tých predmetoch, ktoré už 

zvládol na predchádzajúcom pracovisku. Pracovník by mal na novom pôsobisku absolvovať len tie 

predmety (tie témy), ktoré sú potrebné na plnenie úloh v novom prostredí. (CoESS Position Paper on 

Training, 2004). 

 

 Takéto členenie vyhovuje i potrebám vzdelávania pre i podporu zmeny firemnej kultúry, kde hovoríme 

o subjekte zmeny – manažéroch a objekte zmeny – zamestnancoch. 

  

ZÁVER 

 

Na bezpečnostné vzdelávanie každého zamestnanca v podniku je potrebné klásť veľký dôraz. 

Bezpečnosť je výsledkom procesov a činností sociálnych subjektov, ktoré sú orientované na včasnú 

identifikáciu, zníženie, elimináciu alebo odvrátenie nebezpečenstiev alebo ohrození, ktoré majú potenciál zničiť 

alebo výrazne poškodiť duchovné a materiálne statky, spôsobiť v podniku výrazné škody. Prostredníctvom 

vzdelávania zaistíme, aby ľudia získali zručnosti, schopnosti, vedomosti, ale i postoje a hodnoty, ktoré budú od 

nich vyžadované v budúcnosti a súčasne budú podporovať želanú firemnú kultúru. Každý rozvoj ľudského 

potenciálu, ktorý smeruje ku kvalite a je v súlade s podnikovými i osobnými cieľmi zamestnancov, je aj 

prostriedkom k zlepšovaniu kultúry firmy, k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti a prosperity.   

 

Poznámka 
Štúdia bola spracovaná v rámci riešenia projektu ASFEU: Adaptácia VŠBM na potreby modernej 

vedomostnej spoločnosti, ITMS projektu:  26110230095, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os:1 

- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
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ADAPTÁCIA VYSOKEJ ŠKOLY BEZPEČNOSTNÉHO 

MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH NA PODMIENKY 

MODERNEJ VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI 
 

Stanislav KRIŽOVSKÝ1 - Denisa BOCÁKOVÁ2 

 

ADAPTATION OF THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE 

TOWARDS CONDITIONS OF MODERN KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 
 

 

Abstrakt:Trvalou úlohou všetkých vzdelávacích inštitúcií, Vysokú školu bezpečnostného manažérstva 

nevynímajúc, je prispôsobenie štruktúry, obsahu, vzdelávania, foriem  a metód vzdelávania aktuálnym potrebám 

doby. Na zistenie záujmov a potrieb študentov sa využil aj prieskum názorov študentov a absolventov  a to 

formou dotazníka a osobnými rozhovormi.  

Kľúčové slová: bezpečnosť, ochrana, vzdelávanie 

 

Abstract: Permanent task of all educational institutions, University of Security Management included, it is to 

adapt the structure, content, training forms and methods of education to the current needs time. To determine the 

interests and needs of students benefited from a survey of opinions of students and graduates in the form of a 

questionnaire and personal interviews. 

Key words: security, protection, education 

 

 

Úvod  

Hlavným poslaním vzdelávacích inštitúcií v oblasti bezpečnosti a ochrany je transformácia vedeckých 

poznatkov do bezpečnostnej praxe, najmä realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu. Transformácia 

vedeckých poznatkov do  praktickej činnosti rôznych subjektov bezpečnostnej praxe je vzťahom zložitým, 

protirečivým, multifaktoriálne podmieneným a predovšetkým vzťahom obojstranným a odráža všeobecno-

filozofické rešpektovanie vzťahu teórie a praxe v konkrétnom bezpečnostnom prostredí. Odvolávajúc sa na 

praktickú stránku bezpečnostnej vedy, považujeme ju za všeobecnú vedu o procesoch a mechanizmoch 

prevládajúcich vo vzdelaní a výchove k bezpečnosti. 

Trvalou úlohou všetkých vzdelávacích inštitúcií, Vysokú školu bezpečnostného manažérstva nevynímajúc, je 

prispôsobenie štruktúry, obsahu, vzdelávania, foriem  a metód vzdelávania aktuálnym potrebám doby. 

(Kováčová 2010) K naplneniu tohto poslania prispela realizácia projektu  „Adaptácia VŠBM na potreby 

modernej vedomostnej spoločnosti“ ITMS  kód projektu:  26110230095, finančne podporeného Agentúrou pre 

štrukturálne fondy Ministerstva školstva SR. Jednou z aktivít projektu bola  Inovácia študijného programu RBS 

implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby trhu práce. 

Špecifickým cieľom aktivity  bolo „Skvalitniť študijný program Riadenie bezpečnostných systémov 

implementovaním nových študijných materiálov a zavádzaním nových metód vzdelávania“. 

Aktivita bola realizovaná za účelom prípravy inovácie obsahu predmetov v štruktúre študijného programu 

Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Na základe analýzy štruktúry 

a obsahu predmetného študijného programu, ako aj analýzy obsahu Informačných listov jednotlivých predmetov 

boli navrhnuté zmeny, ktorých cieľom je zabezpečiť potrebnú inováciu implementovaním nových vedeckých 

poznatkov tak, aby štruktúra a obsahu študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni 

vysokoškolského vzdelávania zodpovedali potrebám trhu práce a vedomostnej spoločnosti. 

Na zistenie záujmov a potrieb študentov sa využil aj prieskum názorov študentov a absolventov  a to 

formou dotazníka a osobnými rozhovormi. Prieskum názorov študentov je na VŠBM spracovávaný každoročne, 

ale je zameraný na konkrétne sledované problémy.  

Pre účely riešenia projektu bol realizovaný komplexnejší prieskum zameraný na zisťovanie názorov 

študentov a absolventov VŠBM a ich hodnotenie systému a podmienok vzdelávania, hodnotenie jednotlivých 

predmetov študijného programu „Riadenie bezpečnostných systémov“ a to aj z pohľadu praxe.  
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 Čiastkové závery z dotazníkového prieskumu 

Z vyhodnotenia a analýzy odpovedí študentov a absolventov VŠBM v Košiciach sú v ďalšom vybraté len 

tie najdôležitejšie čiastkové závery: 

Názor, že VŠBM v Košiciach pripravilo svojich absolventov na výkon povolania veľmi dobre má 12,41% 

respondentov, dobre 57,66%, nie veľmi dobre 26,64% a zle bolo pripravených pre výkon povolania 3,28% 

absolventov. Tieto odpovede by si vyžadovali samostatný hlbší prieskum a následnú analýzu. V zásade 70,07 % 

absolventov vyslovilo názor, že boli veľmi dobre a dobre pripravení na výkon povolania.  

S cieľom prehĺbiť tento aspekt nasledovala ináč formulovaná otázka: „Ak Vás štúdium nepripravilo pre 

výkon povolania úplne, aká stránka vzdelávania zaostala?“. Podľa respondentom najviac chýba praktická 

stránka vzdelávania (63,87%),teoretická (6,93%), resp. obidve (10,95%).  

Jednoznačne najčastejšími odpoveďami na otázku ktorá stránka vzdelávania zaostala boli praktické 

cvičenia a prax priamo v podniku, kedy 29,17% respondentov by uvítalo prax, stáže, získavanie certifikátov vo 

firmách a spoločnostiach. Respondenti (26,39%) vidia nedostatok tiež v absencii, resp. malom množstve 

praktických cvičení, názorných ukážok, postupov, konkrétnych príkladov z praxe. Uvítali by tiež rozhovory 

s odborníkmi z praxe, laboratórne cvičenia v oblasti projektovania bezpečnostných systémov a pod..  

V tejto súvislosti 16,54% respondentov by doplnilo do študijného programu v rámci jeho skvalitnenia 

praktické cvičenia najmä k predmetom: Mechanické zabezpečovacie systémy; Elektronické zabezpečovacie 

systémy; Systémy obvodovej ochrany, ale i o predmet Súkromná bezpečnosť či Projektovanie bezpečnostných 

systémov. Absolventi odporúčajú navrhovať alebo aspoň vidieť jednotlivé bezpečnostné, kamerové systémy 

a ich inštaláciu v laboratóriu či v teréne. V rámci PBS by uvítali ak by sa viac času venovalo tvorbe konkrétnym 

bezpečnostným projektom. Ďalej 12,03% respondentov vyjadrilo potrebu praxe získanej v konkrétnych firmách.  

Často uvádzanou oblasťou pre skvalitnenie a doplnenie študijného programu boli jazyky, legislatíva 

a oblasť informačných technológií. 13,97 % absolventov je názoru, že oblasť jazykov by sa mala doplniť, 

skvalitniť, navrhujú aj možnosť absolvovať vybrané predmety v cudzom jazyku. Oblasť legislatívy a práva 

(pracovné, trestné, medzinárodné, európske, priestupkové právo, legislatívu v oblasti ochrany osôb a majetku, 

verejnej správy a armáde) navrhuje doplniť a skvalitniť 8,09%  absolventov.   

Viacnásobne spomínanou oblasťou bola oblasť BOZP, kde absolventi navrhujú možnosť získať certifikáty 

pre poskytovanie služieb v tejto oblasti.  

Poznámka: Výučba na VŠBM v Košiciach prebieha podľa Zák. č. 131/2002 o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov.  

Vzdelávanie pre získanie spôsobilosti pre prácu v oblasti bezpečnosti práce prebieha pod gesciou 

Národného inšpektorátu práce podľa Zák. č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov – „Bezpečnostný technik“ (§ 23) a „Autorizovaný bezpečnostný technik“ (§ 24) . 

V rámci predmetu Telesná a strelecká príprava bola niekoľkokrát spomenutá absencia streleckej prípravy, 

či návrh na povinnosť absolvovania tohto predmetu. Externí študenti prejavili záujem o cvičenia jednotlivých 

predmetov, aj o predmet Telesná a strelecká príprava. 

Absolventi vyjadrili tiež potrebu špecializácií v rámci študijného odboru, či sprísnenie požiadaviek 

a hodnotenia študentov. 

Príčinou toho, že 24,82 % absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovalo by si žiadal samostatný 

prieskum. Príčin môže byť viacero, napr. nedostatočný počet pracovných miest vo vyštudovanom odbore 

v príslušnom regióne, nechuť sťahovať sa za prácou do iného regiónu, nedostatočné finančné ohodnotenie. Pri 

absolventoch externého štúdia môže byť faktom aj to, že zostali pracovať naďalej v tej organizácii, v ktorej 

pracovali počas štúdia.   

Až 63,87% z celkového počtu sa vyjadrili, že im chýba praktická stránka vzdelania. Táto skutočnosť môže 

byť aj jednou z príčin, prečo sa niektorí absolventi nedokážu zamestnať v odbore, ktorý študovali.  

Ide o problém všetkých univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Ide o zásadnú otázku, do akej miery je 

úlohou univerzít a vysokých škôl pripravovať absolventov so skúsenosťami z praxe. Univerzity a vysoké školy 

sú zo svojej podstaty inštitúcie teoretické. 

V podmienkach VŠBM za súčasnej situácie by sa mala zvýšiť úroveň a objem praktických poznatkov 

a informácií. Pomohlo by najmä vybudovanie laboratórií, kde by prebiehali niektoré laboratórne cvičenia.    

Podľa vyjadrenia absolventov by sa 68,61 % z nich  znova rozhodli pre štúdium na VŠBM v Košiciach. 

Tento výsledok pravdepodobne súvisí s otázkou č. 4, v ktorej sa respondenti kladne vyjadrili k pripravenosti na 

výkon povolania po ukončení štúdia na VŠBM.   

Z celkového počtu 274 respondentov 65,33% absolventov je zamestnaných a 34,67% absolventov je 

nezamestnaných. V zásade ide o vysoké číslo, ktoré si vyžaduje hlbšiu analýzu, aj keď neskôr sa situácia asi 

mierne zlepšila. Dotazník bol totiž ukončený 7.8.2014 a odvtedy sa najmä čerství absolventi mohli zamestnať.  

Kvalitu vzdelania na VŠBM v Košiciach hodnotí 78,83 % ako „veľmi dobre“ a „dobre“; 21,17 % ako „nie 

veľmi dobre“ a „zle“. Tieto výsledky v zásade korelujú s odpoveďami na otázku č.4 – pripravenosť na výkon 

povolania. Negatívne odpovede môžu súvisieť s tým, že študentom VŠBM sú poskytované len teoretické 

vedomosti a praktická stránka chýba (pozri otázka 5). 
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Na otázku „Obsah ktorých predmetov sa podľa Vás opakoval a bol teda zbytočne vyučovaný dvakrát“ boli 

odpovede respondentov nejednoznačné (Pozri Príloha č.3). Až 57,34 % respondentov síce v odpovedi uviedlo 

konkrétne predmety, avšak prvé tri predmety v poradí dosiahli len malé hodnoty (Matematika: 13,97 %, 

Sociológia a psychológia, Manažérska sociológia a psychológia: 10,29 % a Kriminalistika: 9,19 %). 

Na druhej strane 11,72 % respondentov nevie, resp. si nepamätá, ktorý predmet sa opakoval a 19,05 % 

respondentov je toho názoru, že žiaden predmet sa neopakoval a, že všetky predmety boli potrebné a 7,33 % sa 

domnieva, že ak sa obsah v niektorom predmete opakoval, tak len na dobro veci.  

Čo sa týka metodiky (spôsobu) výučby predmetov na VŠBM 77,0 % absolventov hodnotí „veľmi dobre“ a 

„dobre“, 20,08 % hodnotí ako „nie veľmi dobre“ a „zle“, pričom sa 2,19 % respondentov nevedelo vyjadriť. 

V zásade sa teda dá povedať, že súčasná metodika výučby študentom vyhovuje, čo sa však nemôže vysvetľovať 

tak, že sa otázke metodiky a zavádzaniu nových foriem výučby nemá venovať pozornosť.   

 

Záver 

Teória a metodika vzdelávania tvoria jeden integrovaný celok. Hľadanie a konkretizácia metodiky 

čerpá mnoho poznatkov z výsledkov prác teórie vzdelávania a  výchovy. Metodika vzdelávania nie je 

rozdielnou pedagogickou disciplínou, avšak vyúsťuje do zloženia všeobecnej teoretickej vedy o vzdelávaní a 

výchove. 

Špecifiká bezpečnostného vzdelávania vychádzajú predovšetkým z podstaty bezpečnosti a ochrany,  

ktorými sa zaoberá vzhľadom na prostredie v ktorom sa pozoruje.(Kováčová, Blišťanová 2013) 

Bezpečnostné vzdelávanie sa svojou podstatou  dotýka problémov ohrozenia, rizika a bezpečnosti, dnes 

tak dôležité pre zlepšenie existencie a rozvoja spoločnosti. Didaktika bezpečnosti a ochrany je upravená v 

prostredí školy, vzdelávania bezpečnostných manažérov rozmanitých špecializácií rovnako v civilnom prostredí 

ako aj vojenských a policajných vzdelávacích inštitúciách. Pojmom „didaktika " v  tomto ponímaní možno 

nazvať tú časť pedagogiky, ktorá zahŕňa odhaľovanie a ustálenie zákonitostí zabehnutých v celku procesov 

prispôsobovania sa spoločenstiev bezpečnostného riadenia. Didaktika zahŕňa tiež pravidlá výchovy k 

bezpečnosti. Týka sa kurzového vzdelávania, permanentného zdokonaľovania a tiež výmenu skúseností so 

zahraničím. 
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TECHNIKA OPERACYJNA JAKO ŚRODEK 

WYKORZYSTYWANY W PRZECIWDZIAŁANIU 

KRADZIEŻY W OBIEKTACH HANDLOWYCH 
 

Krzysztof KUCHARSKI1 

 

OPERATIONS TECHNIQUES DESCRIBED AS SET OF TOOLS USED TO 

PREVENT SHOPLIFTING IN RETAIL OBJECTS 
 

 

Streszczenie: Artykuł ukazuje zagrożenia wynikające z popełniania przestępstw kradzieży w obiektach 

handlowych. Dokonuje ich klasyfikacji  w zależności od kradzionego asortymentu towarowego jak i o sposobach 

dokonywania  tego procederu.Współczesna kradzież to nie tylko  pojedyncze zamachy na cudze mienie o 

minimalnej szkodliwości czynu, ale także strach przed działaniem zorganizowanych grup przestępczych, lęk 

przed utratą znacznej ilości mienia  o bardzo dużej wartości. Niniejszy artykuł wskazuje sposoby 

przeciwdziałania takim zagrożeniom między innymi przez stosowanie  Środków Techniki Operacyjnej takich 

jak: obserwacja, podgląd, podgląd i dokumentację foto-filmową, pułapki operacyjne, „Biały Wywiad” i wiedzę 

fachową. Zaleca właścicielom obiektów handlowych  stałe monitorowanie, zachęca do przeciwdziałania i 

prowadzenia odpowiedniej polityki w zwalczaniu przestępczości kradzieży.    

Słowa kluczowe: Zagrożenia wynikające z przestępstwa kradzieży w obiektach handlowych, środki techniki 

operacyjnej stosowane do zwalczania takich zjawisk. Polityka przeciwdziałania kradzieżom. 

 

 

Abstract: This dissertation shows threats coming from committing crime of theft in retail facilities. It crates 

classification, depending on the stolen goods, and the methodology of committing crime.  Shoplifting  is not only 

a one time assault on somebody else’s property, but also fear of losing bigger quantities of goods of high 

summarized value. The dissertation shows counteractions to this treats, among others by using operations 

techniques  such as: observation, live feed, video surveillance, operation traps, “White Intelligence” , 

professional expertise. It recommends constant surveillance. encourages to counteractions and implementing 

complete policy in fighting crime of theft and shoplifting. 

Key worlds: Theft, shoplifting, threats  as a result of shoplifting in retail, the means of Operational tactics to 

fight such events. The policy of counteraction to shoplifting . 

 

 

Nie można precyzyjnie określić okresu kiedy najpierw: zwierzęta a później w drodze ewolucji, ludzie 

zaczęli okradać się wzajemnie (zabierać innym posiadane ich dobra). Ten który był silniejszy, sprytniejszy, lub 

uplasowany wyżej w hierarchii społecznej mógł robić bezkarnie wszystko na co miał ochotę. Było to 

unormowane zwyczajowo w danym środowisku. Kiedy posiadane mienie stawało się indywidualne dostępne 

tylko dla danej jednostki, kary za ich zabór były uzależnione od kilku warunków: w jakich czasach  to zostało 

ukradzione, komu, kto to zrobił, w jaki sposób i dlaczego. Od tych czynników uzależniona była kara, rozpiętość 

jej była bardzo szeroka i  występowała nawet jako kara śmierci przez nabicie na pal lub zrzucenie z murów, 

odcięcie dłoni która kradła, kara chłosty przy pręgierzu  a przede wszystkim długoletnie lub dożywocie spędzone 

w lochach, kazamatach lub ciężkich więzieniach2.       

Obecnie w polskim ustawodawstwie prawnym przestępstwo kradzieży usankcjonowane zostało w art. 278  

Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.3 który brzmi:  

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowej.  

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku4. 

Jak wynika z przepisu nawet najdrobniejsze czyny pozbawiające właściciela  jego mienia podlegają  

sankcjom prawnym i ściganiem ich sprawców. 

                                                           
1 Krzysztof Kucharski, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach im. Bolesława Markowskiego. 
2 Sygit B., Historia prawa Karnego, Tom I Pierwotne prawo kryminalne, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2005, s. 12-17.  
3 Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm. 
4Kodeks Karny,  red. Flisek A., 42 wydanie,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 114. 
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Bardzo dużym negatywnym zjawiskiem na świecie i zarazem w Polsce są kradzieże w obiektach 

handlowych. Kradzieże sklepowe polegają na zaborze w celu przywłaszczenia ludzkiego mienia ruchomego 

znajdującego się w tym obiekcie handlowym.  

Metody dokonywania kradzieży sklepowych  zależą od rodzaju sprzedaży, systemów zabezpieczeń mienia, 

asortymentu sprzedawanych towarów5. W tym przypadku występuje bardzo duża niewykrywalność tego rodzaju 

czynów zabronionych określanych jako „ciemną liczbą” popełnionych przestępstw.  

 „Ciemna Liczba” to  przestępstwa faktycznie popełnione, lecz nie objęte przez statystykę kryminalną 

wskutek nie ujawnienia ich przez organy ścigania6. 

Ze względu na towar jaki jest sprzedawany i występujące zagrożenia na potrzeby tego artykułu 

przeprowadzono stosowną klasyfikację obiektów handlowych:  

1. Obiekty z towarem spożywczym sprzedająceasortyment żywnościowo- kosmetyczny; 

2. Obiekty z towarem odzieżowym sprzedające ubrania; 

3. Obiekty z towarem TV, AGD sprzedające urządzenia telewizyjne i gospodarstwa  

    domowego; 

4. Obiekty z towarem budowlano – ogrodniczym sprzedające materiały i urządzenia   

    budowlane, wyposażenie wnętrz i ogrodu ; 

5. Obiekty z towarem jubilerskim sprzedające towary ze szlachetnych metali; 

6. Obiekty z innym towarem (książki, leki, zabawki itp.).   

Jak wynika z własnych przeprowadzonych badań dotyczących zabezpieczenia handlu detalicznego 

podstawową przyczyną strat w obiektach handlowych są nieuczciwi konsumenci. Jednak nie są to osoby, które 

największe przynoszą straty. Otóż na 100% kradzieży w sklepach w Polsce i na świecie złodzieje zewnętrzni 

kradną tylko w około 25% towaru. Pozostałe kradzieże tj. ok. 75% dokonywane są przez  pracowników 

zatrudnionych   w danym sklepie, administratorów lub dostawców. Grupa ta została podzielona na trzy 

podgrupy:  

1.   sprawców kradzieży -  pracowników  którzy kradną i wynoszą towar z obiektu. Ich czyny określone 

zostały na około 10% strat; 

2. współsprawcy kradzieży – pracownicy szykujący do kradzieży towar na sali sprzedaży, który 

wynoszony jest przez inne osoby (członków ich rodzin, znajomych, członków grup przestępczych, 

administratorów obiektu lub dostawców). Tej grupy czyny określono na około 15% strat;  

3. biernych współsprawców kradzieży – pracowników, na których oczach inne osoby  

kradną, a one nie reagują (tolerują przestępstwo). Takie postępowanie może doprowadzić nawet do strat około 

50%. To właśnie to tej grupy  powinna zostać skierowana polityka przeciwdziałania kradzieżom. Uaktywnienie 

jej znacznie zwiększy ilość ujawniania takich przestępstw i zmniejszy poniesione straty.  

W przypadku nieuczciwych klientów którzy przychodzą do sklepów kraść należy wspomnieć o:  

- złodziejach amatorach, którzy kradną bo zaistniała stosowna sytuacja; 

- złodziejach profesjonalistach znających procedury obowiązujących w danym obiekcie handlowym, 

posługujących się pomocnymi do kradzieży narzędziami lub urządzeniami (torbami spreparowanymi  z folią 

aluminiową tworzącą „Klatkę Faradaya”,  cęgami do cięcia metalu, rozszywaczami lub magnesami do 

zdejmowania zabezpieczeń); 

- członkach zorganizowanych grup przestępczych stosujących odpowiednią taktykę działania w czasie 

kradzieży.  Ilość członków grupy przestępczej uzależniona jest od ilości i wartości kradzionego towaru.  Bardzo 

często zdarza się, że grupa dzieli się na podgrupy kto inny typuje towar, kto inny zdejmuje z towaru 

zabezpieczenia, a kto inny wynosi towar pozasklep. W innym przypadku wszyscy członkowie grupy wchodzą do 

sklepu rozchodzą się do sprzedawców i pracowników ochrony próbując ich zagadać i odciągnąć uwagę. Inni w 

tym czasie wynoszą towar na zewnątrz. Ale raczej zawsze przed działaniem takiej grupy do sklepu wchodzi 

jeden z członków tego zespołu, który wie o tym sklepie wszystko, zna z widzenia personel tam zatrudniony i ich 

reakcje na ewentualne próby kradzieży. W przypadku kiedy stwierdzi, że w tym dniu kradzież może być 

narażona na jakieś kłopoty  nie ryzykuje i z całą grupą idą do innego sklepu, tam- gdzie się da kraść w tym dniu.   

Nieuczciwi klienci kradną każdy towar w jakim się specjalizują. Są osoby, którzy konsumują artykuły 

spożywcze na miejscu lub chowają po torbach i kieszeniach.  Inni zakładają odzież na siebie: podwójne spodnie, 

bluzki, kurtki, wynoszą duże narzędzia  nawet telewizory pomiędzy nogami lub wyjeżdżają wózkami z towarem 

bez uiszczenia za niego opłaty. Jednak coraz częściej do wynoszenia towaru razem z zabezpieczeniem stosują 

wcześniej już wspomniane torby specjalnie spreparowane z folią aluminiową. Taka torba wielokrotnie owinięta 

folią aluminiową powoduje zablokowanie impulsu przekazywanego z zabezpieczenia założonego na towarze. W 

myśl polskiego prawa posiadacz takiej torby nie popełnia żadnego przestępstwa czy wykroczenia, gdyż może 

ona służyć do innych celów niekoniecznie kradzieży. Innym kłopotem przy ujmowaniu nieuczciwego klienta jest 

                                                           
5 Filipiuk R., Kradzież sklepowa, [w:] Leksykon policyjny, red. W. Pływaczewski,  G. Kędzierska, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji, 

Szczytno 2001, s. 145.  
6Ciemna liczba, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ciemna-liczba-przestepstw;3886513.html,  dostęp z dnia 28.10.2015 r. 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ciemna-liczba-przestepstw;3886513.html
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fakt miejsca  rozpoczęcia przeprowadzenia interwencji. Według procedur  nieuczciwym klientem nie jest osoba, 

która chowa do kieszeni torby lub za połękurtki jakiś towar na sali sprzedaży lecz ta, która bez uiszczenia opłaty 

za niego próbuje opuścić teren sklepu przekraczając tak zwaną linię bramek. 

Bardzo często do sklepów przychodzą złodzieje posiadający dużą ilość pieniędzy. W przypadku 

stwierdzenia kradzieży dokonanej przez nich chcą kupić ten towar twierdząc, że przez roztargnienie zaistniała 

taka sytuacja. Najczęściej wezwani policjanci zezwalają na dokonanie zakupu i nie ma wtedy kradzieży. Na 

drugi dzień lub za parę godzin członek rodziny lub znajomy osoby wcześniej kupującej zwraca towar do sklepu, 

odbiera pieniądze i nikt nie ponosi odpowiedzialności. Dużo ważniejszą przeszkodą przy ujęciu sprawcy czynu 

zabronionego jakim jest kradzież jest jego kwalifikacja. Czy dokonany czyn Policja  potraktuje jako 

wykroczenie i na  sprawcę kradzieży zostanie nałożona grzywna  czy będzie to popełnienie przestępstwa, a 

osoba ta będzie odpowiadała przed sądem. W myśl przepisów uzależnione jest to od kwoty na jaką została 

dokonana kradzież. Za kradzież do kwoty 400,00 zł. na sprawcę  nakładana jest grzywna w postaci mandatu 

karnego, a powyżej tej wartości sprawa trafia do sądu7.  

Według raportu kosztów kradzieży The Global Retail Theft Barometr od Checkpoint System  na 24 kraje 

(w tym 16 - stu europejskich) objęte badaniem globalny wynik strat za okres 2013-2014 wyniósł 1,29% co 

odpowiada wartości 128,51 mln USD. W tym badaniu Polska z wynikiem 1,09% sklasyfikowana została na 11 

miejscu  wśród wszystkich  objętych badaniem krajów.  Najgorzej wypadł Meksyk z wynikiem 1,70%, a w 

krajach europejskich Finlandia  z poziomem strat 1,39% . 

Raport wskazuje, że najwyższe straty (globalne)  odnotowały wg rodzajów sklepu dyskonty, apteki i 

drogerie, oraz sklepy z artykułami i wyposażeniem dla biur. Jako przyczynę tych strat wskazuje się niewielkie 

rozmiary towarów, łatwy dostęp dla klientów oraz łatwość w dalszej odsprzedaży.  

W dokumencie tym  odnaleźć można  klasyfikację najczęściej kradzionych produktów, podzielonych 

kolejno na następujące branże: odzież i akcesoria odzieży, artykuły do majsterkowania i wyposażenia wnętrz, 

elektronika, żywność i napoje, zdrowie i uroda. W ramach tej klasyfikacji wskazuje się najczęściej kradzione 

produkty: akcesoria odzieżowe, biżuteria, obuwie, bielizna, elektronarzędzia, baterie, śrubki i podkładki, 

akcesoria do urządzeń mobilnych, smartfony, gry elektroniczne, alkohole, odżywki dla niemowląt, porcjowana 

żywność, kosmetyki do makijażu, akcesoria do golenia i pielęgnacji skóry, perfumy. 

Jednak najniższy poziom strat odnotowują kolejno perfumerie, sklepy z zabawkami i grami oraz sklepy 

specjalistyczne z urządzeniami elektronicznymi, AGD, prasa, muzyka i filmami. Sam raport nie wskazuje, co 

może przyczynić się do niższych strat w tym rodzaju sklepów. Zakłada, że może być to efektem szerszego 

zastosowania zabezpieczeń elektronicznych, a w niektórych przypadkach zastosowanie ochrony fizycznej oraz 

lepszej organizacji wewnętrznych procedur  i zarządzania mieniem.    

Co ciekawe raport obejmuje również profil wiekowy osób dokonujących kradzieży sklepowych, który w 

Europie kształtuje się następująco: 35% kradzieży dokonywanych jest przez osoby w przedziale wiekowym 18-

30 lat, 30% w przedziale 30-45 lat. Te dwa wyniki   w badaniu wyraźnie są najwyższe, a wspólnie dają obraz 

65% kradzieży dokonywanych przez osoby w przedziale wiekowym 18-45 lat. Dalej uwzględniono kolejne 

przedziały, 15% od 45 do 60 lat, również w skali 15% pow. 18 lat, a 7% stanowią osoby w wieku poniżej 60 lat. 

Raport nie uwzględnia podziału płci8.  

Jednak zdarzają się  przypadki gdzie w kradzieży uczestniczą osoby dorosłe z małymi dziećmi w wózkach.  

Wtedy  kradziony towar  układany jest w różne miejsca tego wózka. Niestety często do sklepów przychodzą 

dziadkowie z wnuczkami, gdzie babcia i dziadek zasłaniają plecami a wnuczka pakuje towar do torby bo jej 

obiecali prezent na urodziny.   

Każdy administrator zarządzający obiektem handlowym centrum lub sklepem, w stu procentach zdaje sobie 

sprawę z ewentualnych poniesionych  strat. Aby je zmniejszyć stosuje odpowiednie sposoby przeciwdziałania. 

Bardzo często do zabezpieczenia obiektu poza ochroną fizyczną wykorzystywane są środki techniki  

operacyjnej9 przypisane do niedawna tylko dla uprawnionych organów administracji państwowej. Chodzi tu o 

zbieranie informacji i realizowanie zadań przy pomocy: podsłuchu, podglądu, prowadzenia obserwacji, 

stosowania pułapek operacyjnych, inwigilowanie korespondencji „Białego Wywiadu”, oraz wykorzystanie 

osobowych źródeł informacyjnych 10 . Główną służbą, która ma prawo stosowania takich metod w celu: 

wykrywania, rozpracowywania i przeciwdziałania  zjawiskom niepożądanym wśród młodzieży jest: Policja. W 

myśl art. 19 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku 11  Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia 

                                                           
7 Niedbał J.,  Dobra wiadomość dla złodziei – kradzież zaczyna się od 400 zł., http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dobra-wiadomosc-dla-

zlodziei-kradziez-zaczyna-sie-od-400-zl-2941311.html, dostęp z dnia 28.10.2015.  
8Światowy Barometr Kradzieży w Handlu Detalicznym Polska z poziomu strat 1,09%,http://bezpiecznyhandel.pl/index.php/rynek/rynek-
ochrony/przeglad-aktualnosci/item/373-swiatowy-barometr-kradziezy-w-handlu-detalicznym-polska-z-poziomem-strat-1-09  dostęp z dnia 

15.10.2015.  
9 Zob. Marciniak W., Środki techniki operacyjnej, [w:]  Leksykon policyjny, s. 332; Encyklopedia Szpiegostwa, przekład z czeskiego 
Wojciechowski K., Oficyna Wydawnicza SPAR, Warszawa, 1995, s. 257.  
10  Por. Larecki J., Technika operacyjna,[w:] Polskie Służby Specjalne. Słownik,Słownik, red. Wojtaszczyka K.A., Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Europeistyki, Warszawa 2011, s. 211. 
11 DzU Nr 30, poz. 179 z późn. zm. 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dobra-wiadomosc-dla-zlodziei-kradziez-zaczyna-sie-od-400-zl-2941311.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dobra-wiadomosc-dla-zlodziei-kradziez-zaczyna-sie-od-400-zl-2941311.html
http://bezpiecznyhandel.pl/index.php/rynek/rynek-ochrony/przeglad-aktualnosci/item/373-swiatowy-barometr-kradziezy-w-handlu-detalicznym-polska-z-poziomem-strat-1-09
http://bezpiecznyhandel.pl/index.php/rynek/rynek-ochrony/przeglad-aktualnosci/item/373-swiatowy-barometr-kradziezy-w-handlu-detalicznym-polska-z-poziomem-strat-1-09
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przestępstwa ma prawo zastosować czynności operacyjno – rozpoznawcze, a w tym również i technikę 

operacyjną. Oczywiście to,  jaki środek techniki operacyjnej zostanie zastosowany uzależnione jest przede 

wszystkim od charakteru przestępstwa jak i innych możliwości wyjaśnienia sprawy lub zebrania stosownych 

dowodów operacyjnych i śledczych. Obecnie   w Polsce oprócz Policji uprawnienia do stosowania technik 

operacyjnych posiadają: Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Inspekcja Celna, Kontrola  Skarbowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i 

Służba Wywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa 12 . Jednak ich zainteresowania w zwalczaniu 

niepożądanych zjawisk w bardzo małym stopniu dotyczą przestępczości popełnianej  w obiektach handlowych.  

Pierwszym środkiem, wykorzystywanym do zabezpieczenia sklepu przed niepożądanymi zjawiskami  jest 

obserwacja określana jako: „stała koncentracja uwagi w poznaniu wzrokowym określonego przedmiotu (osoby, 

miejsca, rzeczy), bądź to w celu zapewnienia temu przedmiotowi ochrony, bądź w celu poznania zmian w jego 

usytuowaniu w czasie i przestrzeni”13. Obserwacja może być prowadzona bezpośrednio – przy pomocy poznania 

zmysłowego, jak również pośrednio – za pomocą różnego typu aparatury (kamery, promieniowanie 

podczerwone, i inne urządzenia elektroniczne). Przy planowaniu zabezpieczania obiektu handlowego należy 

brać  pod uwagę zarówno obserwację zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Poprzez zastosowanie obserwacji  uzyskuje  

się informacje na temat  problemu, istniejących i realnych  zagrożeń, poznaje się uczestników biorących w nim 

udział, określa się ich role. Dzięki niej obejmie się kontrolą miejsca zagrożone wokół jak i na terenie placówki 

handlowej. Zdobyte w ten sposób informacje pozwolą na zastosowaniu odpowiedniego  planu postępowania14.  

Pomimo nie uregulowania w Polsce pod względem prawnym możliwości stosowania monitoringu telewizji 

przemysłowej 15  bardzo ważnym sposobem uzyskiwania informacji i zarazem dokumentowania zjawisk jest 

zastosowanie obserwacji technicznej polegającej na monitorowaniu wskazanych miejsc zagrożenia przy użyciu 

systemów kamer telewizji przemysłowej16. Urządzenia te mogą być ogólno widoczne, czasami spełniające formę 

odstraszenia intruza jak i też  kamuflowane – niewidoczne dla osób niewtajemniczonych. Często monitoring 

niewidoczny składa się z  ukrytych  kamer w kurtce, czapce, guziku marynarki, czy telefonie komórkowym17. 

Takie działanie  pozwala na uzyskiwanie dokładniejszych informacji, poznanie motywów działania, oraz osób 

uczestniczących w tych  zdarzeniach nie posiadających przy tym  żadnej bariery ewentualnej późniejszej 

odpowiedzialności18.  

Prawidłowe zastosowanie podglądu monitoringu TV pozwoli na zdobycie dowodów potwierdzających 

nieprawidłowe zachowania, zidentyfikowanie osób, które  w nich biorą udział, jak również zminimalizowanie 

procederu.  

Równie istotne wydaje się być wykorzystanie osób, które z racji pełnienia swoich obowiązków w sklepie 

posiadają naturalne możliwości  do zbierania informacji, a w przypadkach szczególnych do odpowiedniej reakcji  

na zaistniały fakt. Chodzi tu o sprzedawców, kasjerów, kierowników sklepu, detektywów w ubraniach 

cywilnych, a przede wszystkim pracowników ochrony. Ich obecność zawsze powinna zwiększyć  poczucie 

bezpieczeństwa uczciwych klientów, a zarazem zmniejszyć występowanie strat w mieniu.  Ich postawa powinna 

powstrzymywać niepożądane osoby przed wstępem na teren danej  placówki. 

Kolejnym środkiem prewencyjnym stosowanym w zwalczaniu kradzieży są pułapki operacyjno - 

kryminalistyczne19. W tym przypadku pod pojęciem pułapek operacyjnych kryje się możliwość zastosowania 

środków chemicznych (w postaci past, proszków UV, substancji lotnych) 20 , jak również posługiwanie się 

specjalnymi systemami włamania lub kontroli dostępu zabezpieczającymi dany obiekt przed ewentualnym 

                                                           
12 Larecki J., Wielki Leksykon Służb Specjalnych Świata, Wydawnictwo Książka i Wiedz, Warszawa 2007, s. 668. 
13 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2000, s. 133; Dimitrius J., Mazzarella M., Sztuka obserwacji czyli jak poznać 
prawdę o drugim człowieku, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media  Diogenes, Warszawa 2001, s. 31.  
14 Witkowski J.,Obserwacja, [w:]Vademecum agenta ochrony i detektywa, red. Grzeszyk Cz., Wydawnictwo Crimen,  Warszawa 1996, s.295 
15Projekt założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym, z dnia 18 grudnia 2013 roku. http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-
prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html  dostęp z dnia 28.10.2015.  
16 Majkucińska A., Nadzór wizyjny kluczem do sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, „Zabezpieczenia” 2010, z. 5, s. 40-42; Meller A., 

Na totalnym podglądzie, „Magazyn CSO” 2007, z 1, s. 40 i 41; zob. Jabłońska A., Podgląd patriotyczny,„Wprost” 2006, z. 47, s.92-
96;MultiplusTelewizja przemysłowa CCD. Systemy ochrony i zabezpieczeń,  Katalog firmy Multi System plus, Warszawa 2013, s. 3 
17  Zob.Witkowski J., Obserwacja, [w:] Vademecum…, s. 299-302, Konieczny J., Taktyka, [w:] Podstawy detektywistyki. Usługi 

detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność, Aleksandrowicz T., Konieczny J., Konik A., red. Konieczny J., Wydawnictwo Akademickie i 
Profesjonalne, Warszawa  2008, s. 199. 
18 Lech A., Wykorzystanie zapisów telewizji użytkowej w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2002, z 5, s. 115-122.  
19 Zob.Młodziejowski B., Niektóre formy działań taktyczno – kryminalnych, [w:] Kryminalistyka, red. Widawki J., Wydawnictwo C. H. 
BECK, Warszawa 1999, s. 127; Czerw S., Pułapki kryminalistyczne i systemy zabezpieczające, [w:] Technika Kryminalistyczna, red. 

Kędzierski W., tom I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1994, s. 64; Widawki J., Niektóre formy działań taktyczno – 

kryminalnych, [w:] Kryminalistyka, wyd. 2008, s. 146-147; Hołysz B., Kryminalistyka Wyd. VIII, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 
1996, s. 36 i 836. 
20 Zob. Skorczenko P.T., Wykorzystanie środków chemicznych w zapobieganiu i wykrywaniu kradzieży, „Problemy kryminalistyki”, 1976, z. 

123, s. 538; Ruszkowski Z., Fizykochemia Kryminalistyczna, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji,  Warszawa 1992, s. 71. 

http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html
http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html
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intruzem21. Pułapki operacyjne nie tylko zabezpieczają przed  ingerencją intruza, ale potrafią go zarejestrować 

np. sfotografować22, czy odpowiednio  naznaczyć w  celu późniejszej  identyfikacji jako osoby popełniającej 

czyn przestępczy. W ramach zabezpieczenia towaru administratorzy sklepów wykorzystują różnego rodzaju 

małe urządzenia elektroniczne zwane klipsami, stickerami lub wklejkami. Mogą być one piszczące, wyjące lub 

brudzące farbą.  Założone takie urządzenie do towaru powoduje wzbudzenie bramek antykradzieżowych 

(specjalne anteny wyłapujące sygnały emitowane z klipsów itd.) umieszczonych w wejściach do danego 

obiektu23. W przypadku kiedy nieuczciwy klient będzie chciał opuścić teren sklepu bez uiszczenia opłaty za 

towar takie urządzenie przy kasie nie zostanie zdjęte lub zdezaktywowane i wtedy  przy wyjściu ze sklepu 

wzbudzi ustawione tam anteny odbiorcze. Innym rodzajem  zabezpieczenia towaru przed wynoszeniem wraz z 

urządzeniem go zabezpieczającym w tak zwanych torbach spreparowanych folią aluminiowa stosuje się 

specjalne bramki wychwytujące wnoszenie do sklepu metalu o dużej powierzchni24. Takie bramki nie dają 

personelowi informacji, że dana osoba wynosi towar lecz wskazują ją jako potencjalnego nieuczciwego klienta, 

który zostanie podjęty pod stałą obserwację na terenie całej placówki. W ramach stosowania pułapek 

operacyjnych kierownicy sklepów stosują tak zwane atrapy towarowe 25 . Polega na tym, że towary, które 

najczęściej są kradzione w danym sklepie są wyjmowane z opakowań do których wkładany jest jakiś zamiennik 

(papier, kawałki dykty, plastikowe kuleczki, trociny i dodatkowe zabezpieczenia wzmacniające emitowany 

sygnał). Kiedy klient przyjdzie do kasy aby zakupić towar kasjer wymienia mu atrapę na rzeczywisty towar i 

sprzedaje mu go, a atrapa później trafia z powrotem na półkę. W przypadku kiedy złodziej kradnie taki towar 

nawet jeżeli zdejmie zewnętrzne zabezpieczenie to impuls wychodzący z zabezpieczeń umieszczonych w środku 

przy wyjściu wzbudzi bramki antykradzieżowe, a jeśli nie to potem okaże się, że ma tylko opakowanie po 

towarze i jakieś wypełnienie. Taki sposób na jakiś czas może zrazić tego klienta do kradzieży w danym sklepie. 

Podobnie jest w sytuacji, kiedy złodziej sprzeda okazyjnie komuś taki towar nie wiedząc że to jest atrapa. Na 

pewno, w późniejszym czasie osoba taka będzie podchodzić z dużą ostrożnością do nabywania nielegalnego 

towaru. Co może spowodować zmniejszenie popytu na „czarnym rynku”.  

Istotnym środkiem techniki operacyjnej jest „Biały Wywiad”. Zajmuje się on zdobywaniem, gromadzeniem 

i przetwarzaniem informacji, które są przedstawiane  w ogólnie dostępnych  środkach masowego przekazu 

takich jak prasa, radio, telewizja. Prowadzenie  bieżącego monitorowania specjalistycznych źródeł pozwala na 

uzyskiwanie wcześniejszych informacji lub uzupełnienie i potwierdzenie posiadanych informacji dotyczących: 

zagrożeń, sprawców,  a przede wszystkim zastosowanie późniejszych działań  prewencyjnych26.   

Środki  masowego przekazu pełnią drugą funkcję profilaktyczno – zapobiegającą przed popełnianiem 

zjawisk patologicznych i kryminogennych. Wystarczające jest opublikowanie artykułu w prasie, felietonu w 

telewizji, zawieszenie plakatu aby nieuczciwi klienci  mogli zapoznać się z jakimi społecznymi i prawnymi 

konsekwencjami wiąże się ich proceder. 

Wynikiem takich działań jest zauważalny wzrost  świadomości uczciwych klientów, personelu sklepu i 

społeczeństwa, powodujący włączenie się ich do przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. W tym 

przypadku, należy w społeczeństwie wzbudzić poczucie odpowiedzialności i reagowania na przestępcze 

zachowanie nieuczciwych klientów, wychodząc z założenia:   jeżeli   nie reaguję  na widzianą kradzież i toleruję 

takie zachowanie, to niestety jestem  biernym współsprawcą  tego czynu.  

Ostatnim środkiem techniki operacyjnej jaki jest dozwolony do stosowania przez właścicieli obiektów 

handlowych to: wiedza fachowa wymieniana w ramach ogólnej polityki przeciwdziałającej przestępczości w 

obiektach handlowych. Wszelkie uzyskiwane informacje dotyczące nowych sposobów funkcjonowania 

nieuczciwych klientów powoduje wspólne działanie biznesmenów branży handlowej, policji, firm ochrony 

mienia, a przede wszystkim  przedsiębiorców, których firmy zajmują się zabezpieczeniem towarów przed 

kradzieżą. Takie międzynarodowe sympozja, narady i targi organizowane są w celu poszukiwania najlepszych, 

najnowszych urządzeń technicznych, procedur jak i przepisów prawa zmniejszających straty powstałe z tego 

procederu.  

 

Zakończenie 

Jak można zauważyć, proceder kradzieży występował od samego początku  funkcjonowania ludzi na 

świecie i jest aż do dnia dzisiejszego. Zmieniały się tylko: popyt na aktualniekradziony towar, sposoby 

                                                           
21  Szubert J., Zabezpieczenie techniczne budynków mieszkalnych i mieszkań, biur, sklepów i magazynów przed włamaniem Poradnik, 

Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2012, s. 14. 
22  Michniewicz G., Oczko S., Wykrycie sprawcy i udowodnienie mu winy na podstawie zdjęcia z pułapki fotograficzne. Aspekty 
kryminalistyczne i operacyjno – procesowe, „Problemy Kryminalistyki”, 1981, z. 151-152, s. 373-374. 
23 Mierzwiak P., Oblicza RIFF cz. 1, „Zabezpieczenia” 2007 z. 7. s. 60-62. 
24MetalGuard – wykrywanie folii aluminiowej, Karta Katalogowa Firmy Corak,  
http://corak.pl/pliki/MetalGuard%20karta%20katalogowa.pdf    dostęp z dnia 28.10.2015.   
25 Zielińska H., Sprzedaż towarów. Poradnik metodyczny dla nauczyciela, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, s. 6.  
26 Zob. Mądrzejowski W., Biały Wywiad w Policji, [w:] Biały Wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, red. Filipkowski 
W., Modrzejewski W., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 119. 

http://corak.pl/pliki/MetalGuard%20karta%20katalogowa.pdf
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postępowania nieuczciwych klientów, narzędzia jakimi się posługiwali, oraz kary  jakie groziły im za kradzież w 

danym okresie czasu.  

Obecni złodzieje to w większości wyszkoleni w swojej profesji „fachowcy”. Potrafiący przechytrzyć nawet 

najnowocześniejsze urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą. Wykorzystanie ochrony fizycznej nie do końca 

pozwala na zabezpieczenie mienia w danym obiekcie dlatego w większości właściciele obiektów handlowych do 

zabezpieczenia towaru stosują środki techniki operacyjnej. Podgląd – monitoring TV, obserwacja, pułapki 

operacyjne, „Biały Wywiad” i wiedza fachowa pozwala na prawne stwierdzenie faktu kradzieży, 

udokumentowanie tego procederu. Zgłoszenie i przekazanie materiałów do organów administracji państwowej, a 

przede wszystkim konsolidowania wspólnego przeciwdziałania i walki z przeciwnikiem w zakresie 

technicznym, proceduralnym i prawnym  pozwalającym na zmniejszenie strat poniesionych na wskutek 

kradzieży przez złodziei zewnętrznych jak i  kradzieży wewnętrznych dokonywanych przez personel 

zatrudniony w danym obiekcie. Podwyższenie kwoty stanowiącej o kwalifikacji czynu kradzieży do 400,00 

złotych owszem zmniejszyła ilość postępowań sądowych jednak nie spowodowała ich dużego obniżenia. 

Przedtem złodzieje kradli do 250,00 zł. teraz do 400,00 zł. tak, aby w przypadku ich ujęcia poddać się 

postępowaniu mandatowemu i nie mieć wyroku karnego. Wprowadzenie zmiany kwoty kwalifikującej czyn, 

spowodowało o wiele większe straty. 

Przeprowadzone badania przez międzynarodowe organizacje stwierdziły, że kradzieże w obiektach 

handlowych nie tylko dotyczą Polski, ale są również kłopotliwe dla innych państw Unii Europejskiej jak też i dla 

całego świata. Głównymi przyczynami takiego postępowania złodziei jest przede wszystkim duża migracja 

ludzka, ubóstwo, bieda, ale niestety bywa też:  pazerność  i chciwość.  

Należy pamiętać, że zawsze  łatwiej jest zapobiegać wystąpieniu niepożądanych zjawisk, niż zwalczać 

powstałe w jej wyniku skutki. 
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K TEORII BEZPEČNOSTI 
 

Luděk LUKÁŠ1 

 

ON THE THEORY OF SECURITY 

 

 

Abstrakt: Bezpečnostní věda patří mezi významné obory lidského poznání. Její rozvoj probíhá po jednotlivých 

sektorech a druzích bezpečnosti. Kodaňská škola hovoří o sektorech bezpečnosti. V odborných kruzích se 

diskutuje o společném odborném základě, o teorii bezpečnosti. Ukazuje se, že anglosaský přístup k bezpečnosti 

je jiný, než náš středoevropský. Rozdíl bude i ve zmíněné teorii. V článku je prezentován přístup k teorii 

bezpečnosti formou postulátů. Indukcí vybraných druhů bezpečnosti došlo k zobecnění, které je základem 

takovéto teorie. V kontextu zmíněného je bezpečnost vnímána jako obor, jehož cílem je zabránění újmě nebo 

minimalizace vzniku a velikosti újmy. 

Kľúčové slová: teorie bezpečnosti, újma, druh bezpečnosti, sektor bezpečnosti.  

 

Abstract: Safety and Security Science belongs among the booming field of human knowledge. Its development 

takes place over various sectors and types of safety and security. Copenhagen School also talks about security 

sectors. In professional circles there is made discussion about the common professional basis, the theory of 

safety and security. It turns out that the American approach to safety and security is different than ours in Central 

Europe. The difference will be in theory too. The paper presents the approach to safety and security through the 

theory postulates. Induction of selected types of safety and security has occurred generalization, which is the 

basis of such a theory. In that  context the safety and security is seen as a discipline whose aim is to prevent harm 

or minimize the probability and size of the harm.. 

Keywords: theory of safety and security, harm, sector of safery and security, type of safety nad security. 

 

 

1.  ÚVOD 

Doposud převládá ve zkoumání problémů bezpečnosti především pragmatický přístup. Otázky bezpečnosti, 

jejího konceptu i zkoumání jsou realizovány nezávisle, po jednotlivých sektorech2 a druzích bezpečnosti. Každý 

druh bezpečnosti, i když zkoumá obdobné otázky, si v řadě případů vytváří vlastní odborný pojmový aparát.  

Řada odborníků je toho názoru, že nelze spojovat problémy mezinárodní bezpečnosti, požární bezpečnosti, 

informační bezpečnosti nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jeden celek, protože jednotlivé druhy 

bezpečnosti nemají společný obsah. Důvody k tomuto tvrzení jsou zřejmé. Doposud nebyla provedena 

komparace mezi druhy bezpečnosti a tím i potřebné zobecnění. Odborníci pracují ve svém druhu bezpečnosti, 

který si vzali za svůj a ten i rozvíjí. Každý z druhů bezpečnosti řeší své specifické problémy, které jsou spojeny 

se zamezením vzniku újmy. Je to pochopitelné, protože k tomuto účelu byl druh bezpečnosti ve společnosti 

konstituován a proto se hledají a přijímají opatření, která by referenční objekt ochránila. V současnosti každý 

z druhů bezpečnosti existuje a rozvíjí se samostatně. 

Většina vědních oborů však svoji teorii má. Existuje řada dalších definic pojmu teorie. Tyto definice obvykle 

akcentují roli teorie v poznání. V[1] je pojem teorie vymezen jako: „Komplex názorů, představ a myšlenek 

zaměřených na vysvětlení nějakého jevu. V užším smyslu nejrozvinutější forma vědeckého poznání, podávající 

systematický, zobecnělý obraz o zákonitostech a podstatných souvislostech té oblasti skutečnosti, která je jejím 

předmětem. Od praxe se liší tím, že představuje ideální reprodukci objektivní reality, je však s praxí spojena 

organicky jako se svým základem, zdrojem a cílem. Od hypotézy se odlišuje tím, že je prověřena praxí. Struktura 

rozvinuté teorie zahrnuje na empirické úrovni přesně zjištěná fakta, jako teoretická východiska soubor principů, 

zákonů, postulátů, axiómat atd., které popisují daný objekt v idealizované podobě, dále logické postupy 

vyvozování a důkazů a konečně soubor teoretických závěrů. Stručně je možné zejména přírodovědné teorie 

rozdělit na formální kalkul (rovnice, pravidla) a věcnou interpretaci (kategorie, principy, zákony). Jednota 

obsahových a formálních aspektů působí jako jeden ze zdrojů vývoje teorie.“  

Teorie bývá obvykle tvořena formalizovaným způsobem, zpravidla výčtem principů, pravidel, postulátů nebo 

axiomů. Takovýto výčet bývá potom společný pro celý vědní obor. Pro tvorbu teorie bezpečnosti je důležitá 

výchozí situace. Lidstvo se problematikou bezpečnosti zabývá po celou svoji civilizovanou historii. Počátky 

jejího systémového rozpracování sahají do období antiky.  

                                                           
1doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, lukas@fai.utb.cz 
2 - Sektorem bezpečnosti se rozumí ucelená část reality, v níž se zkoumají pro ni specifické bezpečnostní problémy. Kodaňská škola hovoří o 
vojenském, politickém, societárním, ekonomickém a environmentálním sektoru. Sektory bezpečnosti jsou určovány politologicky shora. 
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V současnosti existují desítky druhů bezpečnosti (mezinárodní bezpečnost, vnitřní bezpečnost, fyzická 

bezpečnost, informační bezpečnost, BOZP, požární bezpečnost, bezpečnost silničního provozu atd.). K tvorbě 

teorie bezpečnosti se jako vhodná jeví cesta zobecnění formou indukce. Tím, že bezpečnostní věda spadá mezi 

společenské vědy a současně má silně interdisciplinární charakter, přichází v úvahu spodobnění teorie 

bezpečnosti formou postulátů. 

Navrhovaná teorie bezpečnosti je formalizována pomocí postulátů. V [1] je postulát definován následovně: 

„Postulát - (lat.) princip, požadavek nebo tvrzení určité vědecké teorie, které je v jejím rámci přijato bez důkazů 

a tvoří její východisko. V moderní logice a metodologii se termínu postulát obvykle používá jako synonyma 

pojmu axiom.“ Obdobně je postulát definován v [2] jako: „Postulát (lat. postulatuum -  požadavek) Takové 

tvrzení, které se v nějaké teorii přijímá bez důkazu, ale které je předpokladem (premisou) pro důkazy. Význam je 

blízký termínu axiom, ale ten se používá ve formálních vědách (matematika, logika).“Výčet postulátů, který tvoří 

základ teorie bezpečnosti, se může na základě rozvoje poznání rozšiřovat.  

 

2.  VÝZNAM TEORIE BEZPEČNOSTI PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

Teorie bezpečnosti osvětluje to, co je všem druhům bezpečnosti společné, tedy jejích cíl a účel. Cílem 

bezpečnosti jako oboru je zabránit vzniku újmy nebo minimalizovat pravděpodobnost vzniku a také velikost 

újmy. Teorie plní řadu funkcí, mezi hlavní funkce patří funkce poznávací a metodologická. Pochopení teorie 

umožňuje, aby byla správně posouzena bezpečnostní situace a zvolen správný postup a opatření k jejímu 

zajištění. Teorie umožňuje provádět transfer poznatků mezi jednotlivými druhy bezpečnosti. Umožňuje rozvoj a 

rozpracování metod zajištění bezpečnosti a jejich konkrétní uplatnění v konkrétních podmínkách druhu 

bezpečnosti. 

Při vzniku nového druhu bezpečnosti bude umožňovat jeho snadnější rozpracování a systemizaci. Zobecnělé 

poznatky z jednoho druhu bezpečnosti mohou podpořit rozvoj opatření v druhém druhu bezpečnosti. 

Bezpečnostní věda není vědou ryze formální, jak je tomu u matematiky, fyziky a dalších přírodních věd. 

Bezpečnostní věda je vědou společenskou s výrazně interdisciplinárním a systémovým aspektem. V jednotlivých 

druzích bezpečnosti pak tvoří průnik s dalšími vědními obory, jako je vojenství, právo, informatika, ekonomie, 

zdravotnictví atd. 

Společným jmenovatelem všech druhů bezpečnosti je újma, způsob jak jí předcházet, zabránit jejímu vzniku či 

snížit její velikost a obnovit původní stav. Cílem všech druhů bezpečnosti je minimalizovat možné újmy, které 

jsou pro druh bezpečnosti charakteristické. Proto byl vlastně druh bezpečnosti zaveden, aby újmu uvědomělou 

činností minimalizoval. Lze tedy konstatovat, že cílem bezpečnosti jako oboru je zabránit vzniku újmy nebo 

minimalizovat vznik a velikost možné újmy. 

 

3.  TEORIE BEZPEČNOSTI 

Teorie bezpečnosti představuje soubor obecných poznatků, platných ve všech druzích i sektorech bezpečnosti. 

Navrhovaná varianta postulátů, tvořících základ teorie bezpečnosti, je výsledkem tvůrčí činnosti pracovníků 

Ústavu bezpečnostního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byla vytvořena na základě zobecnění 10 

druhů bezpečnosti. Navrhované postuláty respektují zaužívané bezpečnostní paradigma Referenční objekt: 

hrozba – riziko (újma) – opatření.  Podstata bezpečnosti spočívá v objektivní existenci hrozeb a nezbytnosti 

ochrany vůči jejich působení. 

Postuláty teorie bezpečnosti: 

1. Bezpečnost neexistuje sama o sobě, ale je vždy spojena s konkrétním referenčním objektem. 

2. Bezpečnost je stav, kdy je možná újma (riziko), plynoucí z hrozeb, minimalizována na akceptovatelnou 

úroveň. 

3. Akceptovatelná úroveň újmy je dána normou, rozhodnutím nebo pocitem. 

4. K narušení bezpečnosti / bezpečnostnímu incidentu dochází záměrně, nedbalostí nebo náhodně. 

5. Bezpečnost závisí na vnějších a vnitřních činitelích. 

6. Bezpečnost lze ovlivnit (řídit) přijetím účelových opatření. 

7. Bezpečnost se zajišťuje v těch druzích bezpečnosti, na nichž se shodne společnost. Obvykle se tím 

vytváří druh bezpečnosti.  

 

1. Bezpečnost neexistuje sama o sobě, je vždy spojena s konkrétním referenčním objektem. 

Postulát říká, že bezpečnost není abstraktní veličinou, ale je vždy konkrétní. Bezpečnost není kategorií obecnou, 

jako je například prostor a čas. Bezpečnost je obecně spojena s realitou a její existencí. Vyjadřuje, jak dochází 

v čase ke kvantitativním a kvalitativním změnám reality vlivem působení negativního (škodícího) účinku. 

Bezpečnost je konkrétní. Váže se na konkrétní referenční objekt o jehož bezpečnost běží. Referenční objekt musí 

být vymezitelný, popsatelný a mít sociální charakter3. Podle charakteru má materiální (biologickou, fyzickou) 

nebo nemateriální (psychickou, logickou, informací vyjádřitelnou) podobu. Referenčním objektem je především 

                                                           
3 Minimálně musí být pro člověka důležitý. 
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stát, organizace, člověk a jeho charakteristiky (např. čest člověka), utajovaná informace, majetek atd. Narušení 

bezpečnosti je konkrétní a je dáno typem referenčního objektu. Lze narušit jen ty charakteristiky referenčního 

objektu, kterými disponuje. Majetek lze zcizit, ale nejde jej prozradit4. Nelze také narušit území celistvost 

informace5. Vůči nim mohou objektivně působit jen ty hrozby, které reálně existují a které samotné narušení 

bezpečnosti mohou způsobit. Svrchovanost státu může narušit jiný stát, ale určitě k němu nedojde, pokud řidič 

v daném státě nedodrží na křižovatce pravidlo pravé ruky.  

Samotné narušení bezpečnosti je podmíněno platností zákonů a zákonitostí, které působí v dané realitě. Nejde 

např. aby někomu shořel rybník, může však být zlovolně vypuštěn. Tomu odpovídají i opatření, jenž jsou 

k zajištění bezpečnosti přijímána. K zajištění bezpečnosti, mají-li být účinná, jsou přijímána taková opatření, 

které lze zrealizovat, a která mají žádoucí bezpečnostní účinek. Základním bezpečnostním opatřením je ochrana. 

Majetek lze chránit především bariérami, které představují pro narušitele překážku. Vůči zloději je však účinná 

pouze obtížně překonatelná fyzická bariéra. Použití nízkého plotu je z hlediska ochrany majetku zcela zbytečné, 

protože pro narušitele nepředstavuje žádnou obtížně překonatelnou překážku. Takové opatření nerespektuje 

princip proporcionality velikosti škodícího a ochranného účinku. 

 

2. Bezpečnost je stav, kdy je možná újma (riziko), plynoucí z hrozeb, minimalizována na 

akceptovatelnou úroveň. 

Postulát má v teorii bezpečnosti klíčové postavení, definuje bezpečnost. Vnáší do teorie bezpečnosti systémový 

přístup. Bezpečnost je zde považována za stav, kdy referenčnímu objektu hrozí nanejvýše újma akceptovatelné 

úrovně. Možná újma dosáhne za daného stavu pouze akceptovatelné výše. Do určení mezního parametru se 

promítají dva parametry, velikost újmy a pravděpodobnost jejího vzniku. Způsob určování velikosti 

akceptovatelné úrovně újmy je vymezen dalším postulátem.  

Posuzovaný stav se pohybuje na úsečce s hraničními body bezpečnost (jistota) – nebezpečí (zničení). Interval 

bezpečnosti je dán body úsečky bezpečnost (jistota) – akceptovatelná úroveň újmy. Pokud hrozí újma vyšší než 

akceptovaná, nebo již došlo k expozici, představuje to možnost vzniku nebo vznik bezpečnostního incidentu.  

Hranici mezi bezpečností (bezpečím) a nebezpečím představuje hodnota akceptovatelné úrovně újmy. Nejedná 

se o jakoukoliv újmu, ale o újmu způsobenou specifickými hrozbami daného druhu bezpečnosti. Do 

akceptovatelné úrovně újmy se započítávají všechny újmy, současně způsobené expozicemi hrozeb. 

Nepředpokládá se expozice všech hrozeb, ale pouze těch, které jsou předpokládány podle vytvořeného scénáře. 

Nevýhodou definice je absence příčinnosti. Není specifikováno, co je příčinou vytvoření škodícího účinku. Bere 

se v úvahu pouze jeho existence a dopady ve formě újmy na referenčním objektu. 

 

3. Akceptovatelná úroveň újmy je dána normou, rozhodnutím nebo pocitem. 

Pojem akceptovatelná úroveň újmy je teorii bezpečnosti rovněž klíčový. Zmíněná úroveň rozlišuje, která situace 

je považována za bezpečnou a která situace za nebezpečnou. V oblastech, kde může dojít k újmě, jsou přijímána 

opatření k minimalizaci jejího vzniku a velikosti. Náchylná k velké újmě je např. letecká doprava. Jsou v ní 

přijímána velmi přísná opatření, která minimalizují především pravděpodobnost vzniku narušení. 

Podle typu referenčního objektu a druhu bezpečnosti se velikost akceptovatelné újmy stanovuje : 

 normou, 

 rozhodnutím,  

 pocitem. 

Normou se stanovuje akceptovatelná úroveň újmy v druzích bezpečnosti, kde dochází k značnému počtu 

individuálních narušení bezpečnosti. K jejich minimalizaci lze použít techniku nebo pravidla. Norma stanoví 

požadavky na techniku tak, aby byly zajištěny ochranné vlastnosti a bezporuchovost. V některých případech se 

může jednat i o pravidla. 

Rozhodnutím se stanovuje výše akceptovatelné úrovně újmy, pokud neexistuje norma a současně lze situaci 

vědomě systematicky posoudit. Jedná se o konkrétní situaci, nikoliv o statisticky vyhodnocovaný jev. Jedná se 

např. o narušení bezpečnosti v těch druzích bezpečnosti, kde se musí individuálně posuzovat situace. Mezi 

hlavní představitele, kde se akceptovatelná úroveň újmy posuzuje rozhodnutím, patří mezinárodní bezpečnost.   

Pocitem stanovuje akceptovatelnou úroveň újmy člověk, zejména v situacích, kdy nemá dostatek času a 

informací na promyšlené (vědomé) zhodnocení úrovně bezpečnosti. Zde musí být použit rychlejší nástroj řízení, 

první signální soustavu člověka, vycházející z pudů. 

 

4. K narušení bezpečnosti / bezpečnostnímu incidentu dochází záměrně, nedbalostí nebo náhodně. 

K narušení bezpečnosti dochází z různých typů důvodů. Obecně jsou tyto důvody rozděleny na záměrné a 

nezáměrné. Takové je rozdělení důvodů v anglosaských zemích, které bezpečnost dělí na „security“ a „safety“. 

                                                           
4 Prozradit lze utajovanou informaci. 
5 Územní celistvost je vlastností státu. Vyjadřuje, že území státu je trvalé a v čase neměnné. Podle Ústavy ČR může ke změně hranic dojít 
pouze přijetím ústavního zákona. 
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Bezpečnost ve smyslu „security“ znamená řešení záměrně vzniklých narušení bezpečnosti. K narušení 

bezpečnosti dochází vlivem vědomé a cílené činnosti narušitele. Jeho cílem je způsobit referenčnímu objektu 

újmu. Naopak bezpečnost ve smyslu „safety“ se zabývá narušeními bezpečnosti, k nimž dochází z jiných 

důvodů, než je záměrná činnost narušitele. Obvykle se jedná o dílo náhody nebo nedbalosti. 

Odlišnost českého pojetí bezpečnosti spočívá v tom, že vnímá bezpečnost jako obor, jehož cílem je zabránit 

vzniku újmy, nebo minimalizovat její vznik a velikost. Nerozlišuje se při tom, jedná-li se o záměrné či 

nezáměrné důvody. K narušení bezpečnosti dochází záměrně (úmyslně), z nedbalosti nebo nahodile.  

Záměrné narušení bezpečnosti představuje vědomě připravenou a vykonanou aktivitu. Jejím cílem je způsobit 

škodícím negativním účinkem referenčnímu objektu dopředu promyšlenou újmu. V právním řádu se záměrné 

narušení označuje jako úmysl.  Úmysl je forma zavinění. Může být přímý, jestliže pachatel chtěl způsobem 

uvedený v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný v trestním zákoně. Nepřímý úmysl je takový, že 

pachatel věděl, že svým jednáním takové porušení nebo ohrožení může způsobit, a pro případ, že je způsobí, 

s tím byl srozuměn. 

V sociálních systémech může dojít k narušení bezpečnosti a při tom se nejedná o vědomě úmyslnou činnost. 

Přesto je původcem narušení člověk. Člověk je nedokonalý a může se stát, že řadu dopředu dohodnutých 

pravidel a skutečností opomíjí. Při nepříznivém vývoji okolností může dojít k situaci, v níž dojde k expozici 

jedné z hrozeb a tím i narušení bezpečnosti. Z nedbalosti v situaci chybí ochranný účinek, který by jinak 

narušení zabránil. Tak jako úmysl, i nedbalost je pro společnost nežádoucí formou zavinění a proto je v právním 

řádu definována. Nedbalost představuje formu zavinění. Může být vědomá, jestliže pachatel věděl, že může 

způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný v trestním zákoně, ale bez 

přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nenastane. Nevědomá nedbalost je taková, 

jestliže pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a 

svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

Poslední formou důvodu vzniku bezpečnostního incidentu je náhoda. Náhoda je událost, jejíž příčiny nejen 

nejsou známy, ale navíc se předpokládá, že žádné nemá. Proto je často chápána jako vyřazení příčinnosti a 

zákonitosti. Nahodilé je to co nevyplývá z vnitřní podstaty jevu, ale uskutečňuje se v důsledku působení jiných 

jevů, může se tedy uskutečnit, ale nemusí. Studiem hromadných náhodných jevů se zabývá statistika. 

K nahodilému narušení bezpečnosti dochází z důvodu, který nelze dopředu přesně předpovědět. Příčinou 

narušení pak bývá porucha, nahodilá chyba v činnosti, chaotický vývoj povětrnostní situace apod.  

 

5. Bezpečnost závisí na vnějších a vnitřních činitelích  

Postulát vyjadřuje, kde jsou příčiny narušení bezpečnosti referenčního objektu a které vlastnosti referenčního 

objektu se na zajištění bezpečnosti podílejí. Představuje systémový přístup k bezpečnosti a vzniku narušení 

bezpečnosti. Postulát zdůrazňuje, že narušení bezpečnosti nemusí být způsobeno pouze vnějšími činiteli (ležící 

vně hranic referenčního objektu), ale škodící účinek může přijít i zevnitř. Na zajištění bezpečnosti je potřebné se 

dívat komplexně. Vyhodnocovat konkrétní situaci a hrozby, které referenčnímu objektu hrozí. 

U vnitřních činitelů se posuzují ty, které se podílejí na ochranně referenčního objektu, které vytváří podmínky 

pro expozici a vznik újmy a které mohou samotné narušení bezpečnosti způsobit. Poslední zmíněná kategorie 

vnitřních činitelů (způsobující samotné narušení bezpečnosti) zdůrazňuje, že vznik újmy nemusí být dílem 

vnějších škodících účinků, ale že k narušení bezpečnosti může dojít i silou, sídlící uvnitř referenčního objektu.  

Vnější činitele zahrnují ty, které vytváří podmínky k expozici a zejména činitele (hrozby), vytvářející škodící 

účinek. Důležitou roli při tom sehrávají činitele, vytvářející škodící účinek. Díky nim dochází k narušení 

bezpečnosti. Znalost jejich možností a účinku umožňuje identifikovat, jak se vůči účinku chránit a tak zabránit 

vzniku újmy. Uvedený postulát vnáší do bezpečnosti systémový pohled a přístup. 
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Obr. 1 Konceptuální schéma teorie bezpečnosti 

 

6. Bezpečnost lze ovlivnit (řídit) přijetím účelových opatření 

Bezpečnost lze zajistit nebo zlepšit její úroveň aktivním způsobem. Prostřednictvím opatření se dá újmě zabránit 

nebo alespoň zmírnit její velikost. Bezpečnost se zajišťuje systémově a nesystémově. Nesystémové zajištění je 

tvořeno pudově zajišťovanými opatřeními, např. při neočekávaném napadení obranou klackem nebo kamenem. 

Systémové zajištění bezpečnosti je charakterizováno promyšleností, dlouhodobostí a komplexností. V rámci 

státu je obvykle zajišťováno zavedením institucionalizovaného druhu bezpečnosti. Vůči narušením bezpečnosti 

(patologickým jevům) lze působit represivně, anebo preventivně. V závislosti na druhu hrozby a možnostech / 

účinnosti opatření se pozornost zaměřuje do té oblasti, kde jsou možnosti opatření slibnější.  

Bezpečnostní opatření lze definovat jako účelově vytvořenou skutečnost bezpečnostního charakteru. 

Bezpečnostní opatření mají legislativní (zákon, vyhláška, norma, pravidlo), sociální, ochranný, režimový, 

vojenský, policejní charakter atd. Každé bezpečnostní opatření plní určitou bezpečnostní funkci. Podstata jejího 

fungování je založena na určité bezpečnostní metodě. Základní bezpečnostní metodou fyzické bezpečnosti je 

retence (zadržení, bariéra) a redukce (zpoždění). Jedno opatření může naplňovat více bezpečnostních metod. 

Např. plot plní ochrannou funkci a zajišťuje metodu retence, odstrašení, zpoždění.  

Bezpečnostní opatření obvykle tvoří provázaný celek. Podle typu důvodu narušení bezpečnosti (záměr, nedbalost 

a náhoda) a zejména předpovědi doby expozice hrozby jsou bezpečnostní opatření trvalá nebo dočasná. Dočasná 

opatření lze použít, pokud lze dopředu odhalit dobu možného narušení bezpečnosti. Jedná se například o 

vojenská opatření při eskalaci napětí, ochranu hranic státu při migrační vlně.  Pokud není možné dopředu 

předpovědět okamžik expozice hrozby a tím i vznik újmy, používají se opatření trvalá. Jedná se např. o ochranu 

majetku (peníze, šperky, starožitnosti, umělecké sbírky), BOZP, pravidla silničního provozu atd. 

Bezpečnostní opatření by měla být volena tak, aby byl zachován princip proporcionality škodícího a ochranného 

účinku. Měla by být ekonomicky únosná (cca. 10 % ceny aktiva). Bezpečnostní opatření vytváří a ovlivňují 

bezpečnostní politiku. Uvedené platí i naopak. Cílené vytváření bezpečnostní politiky se deklaruje 

v bezpečnostní strategii. Realizátorem bezpečnostních opatření, který řízení bezpečnosti zajišťuje, je 

bezpečnostní systém. 

 

7. Bezpečnost se zajišťuje v těch druzích bezpečnosti, na nichž se shodne společnost. Obvykle se tak 

vytváří druh bezpečnosti. 

Společnost řeší bezpečnostní problémy zaváděním tzv. institucionalizované bezpečnosti ve formě druhů 

bezpečnosti. Jedná se o druhy bezpečnosti, jejichž cílem je celoplošně (na území státu) zajistit bezpečnost vůči 

specifické kategorii hrozeb. Některé kategorie hrozeb, zejména přírodního typu existuji trvale. Řada hrozeb však 

vznikla zejména vlivem rozvoje technologií. V současnosti existuje několik desítek druhů bezpečnosti. 

Historicky mezi první druhy bezpečnosti patřila fyzická bezpečnost a mezinárodní bezpečnost. Vlivem 

průmyslové revoluce a nárůstu pracovních úrazů vznikla jako specifický druh bezpečnosti bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci (BOZP). Vlivem vynálezu automobilu a rozvoje automobilové přepravy vznikla bezpečnost 
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silničního provozu. Vlivem rozvoje telekomunikací a počítačů vznikla informační bezpečnost. Rozvoj internetu 

byl impulzem ke konstituování kybernetické bezpečnosti. 

Zavedení druhu bezpečnosti je odezvou na problémy v určité oblasti. Problémem jsou patologické jevy, které 

v oblasti zájmu (referenčním objektu) vznikají a škodí jednotlivcům i společnosti. Tyto jevy způsobují újmu, a 

proto se společnost jejich vzniku brání. Druh bezpečnosti společnost zavádí, když vnitřní mechanizmy v oblasti 

zájmu nejsou schopny vzniku takového množství patologických jevů bránit.  Nově zavedený druh bezpečnosti je 

proto cíleně zaměřen na minimalizaci vzniku patologických jevů a případně může působit a preventivně. Nový 

druh bezpečnosti obvykle představuje specifický soubor opatření k prevenci a represi patologických jevů. Tato 

opatření nejsou zaměřena na rozvoj cílové funkce oboru (politika, informatika, doprava, výroba.. atd.), ale na 

zabránění vzniku újmy. Kryptografie zajišťuje utajení informací, ale v konečném důsledku nezlepšuje úroveň 

informační podpory. Elektrická požární signalizace nezlepšuje komfort bydlení, ale zabraňuje vzniku a šíření 

požáru v bytě či domě. 

Mez únosnosti tvoří hranici kumulované újmy (součet všech újem / všech narušení bezpečnosti referenčním 

prvku) za období, při jejímž překročení je negativní vliv na rozvoj společnosti významný. Kdyby vzniklá 

kumulovaná újma nebyla systémově řešena druhem bezpečnosti, mohlo by postupně dojít k paralýze společnosti. 

Překročení meze únosnosti je impulzem k zavedení institucionalizovaného druhu bezpečnosti. 

Institucionalizovaný druh bezpečnosti má podmínky ke své činnosti upraveny zákonem. Obvykle se stanovuje, 

vůči jakým hrozbám má působit, typy řešených bezpečnostních incidentů, struktura a působnost orgánů, typy 

bezpečnostních opatření. Součástí bývají také sankce za narušení bezpečnosti. Velká pozornost bývá věnována 

technickým normám, v nichž se specifikují ochranné a spolehlivostní charakteristiky techniky, používané při 

zajištění bezpečnosti. Na obr. 1 je vyjádřeno konceptuální schéma teorie bezpečnosti, na němž jsou vyjádřeny 

jednotlivé aspekty, vyjádřené v postulátech teorie bezpečnosti. 

Navržená forma teorie bezpečnosti představuje soubor postulátů, společných pro všechny druhy bezpečnosti. 

Cílem bezpečnosti je zabránit újmě, případně minimalizovat pravděpodobnost jejího vzniku a velikosti. Na 

rozdíl o rizika je použití pojmu újma jako formy dopadu vhodnější, protože umožní lépe vyjádřit velikost 

poškození. Spojena je s tím i možnost stanovení velikosti újmy oceněním nebo alespoň ohodnocením. Nyní je 

důležité, aby bezpečnostní komunita posoudila správnost a použitelnost navržené teorie bezpečnosti, případně 

modifikovala nesprávné formulace, či doplnila o další postuláty. 

 

4.  ZÁVĚR 

Prezentovaný základ teorie bezpečnosti, založený na formulaci postulátů a jejich výkladu, přestavuje společný 

rámec pro studování a pochopení podstaty, vzniku a rozvoje jednotlivých druhů bezpečnosti. S jeho pomocí lze 

metodologicky rozpracovávat jednotlivé druhy bezpečnosti, jak stávající, tak nové, které v budoucnu vzniknou. 

Teorie bezpečnosti k tomu přispívá cílem, podstatou a způsobem jejího zajištění. Zdůrazňuje, že cílem 

bezpečnosti je zabránit újmě, nebo alespoň minimalizovat její vznik a velikost. Tento aspekt mají všechny 

zavedené druhy bezpečnosti společný. Formulace postulátů představuje současnou úroveň poznání v oblasti 

bezpečnosti, k níž řešitelský kolektiv indukcí jednotlivých druhů bezpečnosti dospěl. Je téměř jisté, že došlo při 

jejich formulaci k opomenutí nějakého aspektu a proto bude potřeba postuláty upřesnit nebo zcela změnit. Autor 

uvítá jakékoliv připomínky odborné veřejnosti k rozsahu, obsahu a doplnění postulátů o další. 

 

Článek byl zpracován za podpory projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NPU I No. MSMT-

7778/2014 a rozvojového projektu UTB č. 23/15/30903 Technické vědy pro bezpečnou společnost – 

Souvztažnost kritické infrastruktury a teorie bezpečnosti. 
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MODERNÉ PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY TVORIA 

EKONOMICKÚ BEZPEČNOSŤ MALÝCH PODNIKOV NA 

ZÁKLADE BENCHMARKINGU 
 

Svetlana Mykhailivna LYKHOLAT1 

 

MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC 

SECURITY OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES ON THE BASIS OF 

A BENCHMARKING 
 

 

Abstrakt: Tento článok skúma malé podnikanie v nestabilných politických a ekonomických podmienok 

fungovania Ukrajiny. Popisuje použitie techniky, benchmarking s cieľom zlepšiť malé firmy a tvorbu jeho 

bezpečnosť. Článok je doplnená štatistickými údajmi a súvisiace analýzy. Implementácia možnostiach svetové 

skúsenosti z rozvoja drobného podnikania. Foresight je používaný ako metóda predpovedanie budúcnosti pre 

malé firmy. 

Kl`účové slová: Implementácia skúseností, index konkurencieschopnosti, riadenie rizík, racionálne a iracionálne 

prístupy, rozdielne trendy a nemenný, foresight. 

 

Abstrakt: В данной статье исследуется малый бизнес в нестабильных политических и экономических 

условиях функционирования Украины. Описан процесс использования методики бенчмаркинга для 

усовершенствования малого бизнеса и формирования его безопасности. Статья дополнена 

статистическими данными и соответствующим анализом. Раскрыты возможности имплементации 

мирового опыта развития малого бизнеса. Используется форсайт как методика прогнозирования 

будущего для малого бизнеса. 

Ключевые слова: Имплементация опыта, индекс конкурентоспособности, риск-менеджмент, 

рациональные и иррациональные подходы, вариативные и инвариативные тренды, форсайт. 

 

Несовершенная система поддержки малого бизнеса в Украине тормозит не только развитие 

предпринимательского движения, но и деформирует границы и возможности экономической 

безопасности субъектов хозяйствования и препятствует развитию государства. В современных 

политических и экономических условиях сложившихся в Украине номинально - власть поддерживает 

малый бизнес, о чем свидетельствуют национальные, региональные, местные программы. Например, ст. 

7 Закона Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства» содержит в себе 

программы поддержки малого предпринимательства, например, путем применения упрощения систем: 

бухгалтерского учета и отчетности, а ст. 10 этого же Закона предусматривает создание и обеспечение 

деятельности сети бизнес-инкубаторов, бизнес центров и др., и описывает их основные задачи [1].  

В то же время, пребывание Украины в условиях проведения антитеррористической операции и ее 

влияние на малый бизнес остаются в стадии деформации предварительно сформированных условий 

хозяйствования и обостряют существующие проблемы, такие как декларативный характер нормативно-

правовой базы регулирования малого бизнеса, количество налогов и сборов, недостаточны уровень 

безопасности прав собственности, финансовые ограничения и другие [2]. 

Наличие указанных трансформационных изменений создают условия для внедрения методики 

бенчмаркинга в процессы ведения хозяйственной деятельности малыми субъектами хозяйствования.  

Модельная схема исследования состояния развития малого бизнеса должна строиться на 

принципах системного подхода, то есть метода бенчмаркинга как объекта комплексного исследования, 

который будет способствовать сохранению целостности, структурности, иерархичности с учетом 

процессов глобализации Украина и соблюдения требований мирового сообщества (например, ISO-9000, 

ISOO-14000) (рис. 1) [3]. 

Применение указанной модельной схемы исследование проводится, в сочетании с расчетами 

основных финансовых показателей деятельности, основываясь на финансовой отчетности о деятельности 

малого бизнеса. 

Стоит отметить, что основными принципами, которые образуют систему показателей оценки 

малого бизнеса, является четкое определение места его в процессе функционирования рынка как 

отраслевого формирования. 
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Все показатели должны рассматриваться в связке с конкретным объектом в длительной динамике 

(отчетный, текущий и прогнозный периоды), которые соответствуют различным условиям 

функционирования предприятия, а также определяют степень риска и возможность оперативного поиска 

альтернативных решений. 

 
Рисунок 1  Адаптация методики бенчмаркинга для комплексного анализа малого бизнеса 

 

Фактические и оценочные данные формируются, как правило, на основе статистических данных и 

другой защищённой информации.  

Прогнозные показатели устанавливаются исходя из стратегии и приоритетов развития экономики, 

концептуальных и программных документов по развитию предприятий, анализа динамики рыночных 

показателей за предыдущие годы.  

В условиях рыночной экономики внутренняя эффективность элементов инфраструктуры рынка 

является очень важной, поскольку только прибыльная деятельность подразделений, которые в 

подавляющем своём большинстве относятся к негосударственной форме собственности, является 

гарантом длительного функционирования конкретного субъекта малого бизнеса. 

В конце ХХ столетия в Украине начался процесс популяризации бенчмаркинга, а в начале ХХІ 

внедрение в малый бизнес.  

Согласно исследованиям в 2003 году  для эталонного сравнения 45% предприятий используют 

финансовые показатели, 25% не финансовые показатели, тогда как 30% не осуществляют такого анализа 

[4], то есть, не применяют бенчмаркинг. Через десять лет научные исследования по практике применения 

бенчмаркинга в малом бизнесе получили положительные изменения относительно внедрения 

стратегического и процессного бенчмаркинга [5]. В результате исследование установлено, что доля 

предприятий малого бизнеса которые применяют метод бенчмаркинга в своей деятельности для анализа 

финансовых показателей составляет 42%, из них 74% считают этот показатель эффективным; при 

исследовании удовлетворенности потребителей этот показатель составляет 40%, и соответственно 95%; 
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при анализе качества продукции 39% и 92%; при изучении процесса обучения работникам 31% и 87%, 

тогда как удовлетворенности работников этот показатель составляет 22% и 86%. Более расширенный 

анализ данного исследование приведено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2  Удельный вес показателей эталонного сопоставления предприятиями малого бизнеса 

 

Субъекты малого бизнеса для эталонного сопоставления используют общеизвестные показатели 

(например, финансовые), тогда как более глубинные показатели (например, финансовый риск) остаются 

без внимания. Кроме того, наличие комплекса «секретности» бенчмаркинга, то есть незнание метода 

эталонного сравнения, является наибольшей преградой в малом бизнесе.  

Необходимо подчеркнуть, бенчмаркинг как инструмент управления повышает уровень 

конкурентоспособности предприятий и содействует усовершенствованию процесса управления при 

условии постоянного мониторинга данного процесса с учётом национальной специфики развития малого 

бизнеса, которая детерминирована такими обстоятельствами как: 

- зависимость предприятий малого бизнеса от эволюционных процессов страны и её технико-

технологического и организационногоуровней;  

- скорость воспроизводительного процесса в малом бизнесе по внедрению технико-

технологических и организационныхтребований. 

На констелляцию показателейэффективности малого бизнеса, не зависимо от страны, влияют не 

только экономические показатели, но и управленческие инновационные решения, программы развития и 

поддержки малого бизнеса, общий уровень конкурентоспособности страны.  

В таблице 1 наведены особенности развития малого бизнеса в разных странах [6-8]. 

Как показал функционально-структурный анализ за период с 2005 по 2013 год, доля малого 

бизнеса в экономике Украины значительно сократилась [9]. Не маловажным остаётся факт соотношения 

числа зарегистрированных физических лиц-предпринимателей против тех, кто приостановил свою 

деятельность (2011 г. 175301 открыли бизнес, 248763 приостановили; 2012 г. – 157351 и 179007; 2013 г. – 

80402 и 80287). В свою очередь, это потенциал, который необходимо использовать в современных 

условиях развития украинской экономики. 

Анализируя сложившуюся ситуацию развития малого бизнеса и причины его сокращения мы 

готовим базис для моделирования возможных сценариев развития на основании обозначенных трендов, 

которые зависят от управленческих решений субъектов хозяйствования с использованием методологии 

форсайт которая учитывает рациональные (аналитические) и иррациональные (субъективные) подходы, 

весомость управленческих выводов, и создаёт вариативные (зависящие от управленческих решений, 

далее обозначены знаком (+) и инвариативные (независящие от управленческих решений, далее 

обозначены знаком (-) тренды. 
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Таблица 1. Особенности развития малого бизнеса   

С
тр

ан
а
 

Доля 

малого 

бизнеса 

в ВВП 

Вид малого бизнеса, который 

стимулирует правительство 

Специфика развития 

малого бизнеса 

Программы 

поддержки малого бизнеса 

Кредитные 

ставки для 

малого 

бизнеса 

The Global 

Competitiveness 

Index (из 148 

странмира) 

А
н

гл
и

я
 

54% 

Высокие технологии; социально-

ориентированные предприятия; 

экологически направленные 

предприятия; 

благотворительность 

Зоны деловой 

активности. 

Технологические парки. 

«Стратегия развития предпринимательства». 

«Схема грантов». «Схема содействия в 

создании предприятий». «Гарантирование 

кредитов». «Служба совершенствования 

бизнеса». 

3,75% 
Рейтинг 10, 

оценка 5,37 

Г
ер

м
ан

и
я
 

46,7% 

Инновационно-ориентированные 

предприятия; экологически 

направленные предприятия; 

строительные предприятия. 

Поддержка торгово-

промышленными 

палатами 

«Концепция развития научно-технической 

политики по отношению к предприятиям 

малого и среднего бизнеса». 

«Стимулирование сбережений для открытия 

своего дела». 

5-8% 
Рейтинг 4, оценка 

5,51 

И
сп

ан
и

я
 

72% 

Социально значимые 

предприятия для социально 

уязвимых групп населения; 

наукоемкие предприятия, 

инновационные технологии; 

выход на внешние рынки 

Поддержка торгово-

промышленными 

палатами. 

«Программа И». Программа 

профессиональной подготовки и 

переподготовки. Программа помощи 

предпринимателям-надомникам. Программа 

антикризисных мероприятий. 

5,46% 
Рейтинг 35, 

оценка 4,57 

И
тал

и
я
 

68% 

Поддержка НИОКР и трансферт 

новых технологи; развитие 

производственно-

технологической кооперации в 

рамках территориально-

производственных кластеров 

Промышленный 

(индустриальный) округ. 

Проект «NORMATTIVA». Программа 

развития гарантийных фондов. 
5,25% 

Рейтинг 49, 

оценка 4,41 

С
л
о

в
а
к
и

я
 

32% 

Инновационно-ориентированные 

предприятия; «зелёная 

энергетика»; строительные 

предприятия; выход на внешние 

рынки; машиностроение 

Индустриальные парки. 

Технологические парки. 

 

Программа национального агентства 

развития малого и среднего 

предпринимательства (NADSME). 

Программа Словацкого банка гарантий и 

развития (SZRB). Программа агентства по 

развитию инвестиций и торговли (SARIO). 

4,5% 
Рейтинг 67, 

оценка 4,22 

У
к
р

аи
н

а
 

15% 

Поддержка инвестиционных и 

инновационных технологий; 

выход на внешние рынки 

Поддержка торгово-

промышленными 

палатами. 

ЗУ «О поддержке малого 

предпринимательства». Программа 

кредитования предприятий малого и 

среднего бизнеса. Национальная программа 

поддержки малого предпринимательства. 

от 19% (грн.), 

12,5-13% ($) 

12-12,5% (€) 

Рейтинг 84, 

оценка 4,05 
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Например: 

- политические тренды (коллапс существующей  политической  системы (+), субъективизм 

общества (-);  

- военные тренды (интенсификация украинских спецслужб (+), террористические угрозы (-);  

- экономические тренды (падение национальной валюты (+),  уход с рынка банков (-); 

- международные (спорт выше политики (+), уменьшение влияния международных  

организаций (-); 

- социальные тренды (ухудшение медицинского обслуживания (+), возрастание уровня 

безработицы (-); 

- информационные тренды (информационное образование бизнеса (+), скорость информации (-). 

Для определения сценария развития надо найти важнейшие вариативные (вероятные) тренды с 

использованием практического анализа для последующего принятия управленческих решений.  

Кроме того, использование метода форсайта даёт возможность улучшить процесс построения 

отношений с Европейски Союзом с учётом интересов всех сторон.   

Для решения вышеперечисленных проблем и принятием решения, необходимо вводить процесс 

имплементации передового опыта применения инструментов риск-менеджмента с обязательным 

соблюдением законодательства в направлении дерегулирования малого бизнеса [10]. Процесс риск-

менеджмента должен строиться последовательно в тесном сотрудничестве органов государственной 

власти и представителями малого бизнеса по схеме: 

 

I – A – P – T – E                                              (1) 

Identification – Analysis – Prioritization –Treatment – Evaluation 

 

На этапе identification необходимо определить препятствия на пути соблюдения законодательных 

норм, представления отчетности, достоверности информации налоговой нагрузки. 

На этапе analysis выявлять риски, периодичность их сменности, предсказуемости и возможностей 

устранения по шкале низкие-средние-высокие риски. 

На этапе prioritization рассчитывать приоритетность рисков и вероятность возникновения 

негативных нерешаемых последствий. 

На этапе treatment обработки рисков путем их снижения, покрытия, устранение с учетом 

репрессивных мер контроля со стороны государства. 

На этапе evaluation осуществляется оценка полученных результатов в процессе осуществления 

деятельности путем прямых итогов и их результативности. 

Поскольку малый бизнес ограничен в инструментах и ресурсах управления рисками, что в свою 

очередь угрожает его финансовому положению, то именно малому бизнесу необходимо использовать в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности интегральный риск-менеджмент I - A - P - T – E, 

который позволяет предвидеть факторы неопределенности. 

Стабилизировать сегмент малого предпринимательства возможно путем применения 

методических рекомендаций таких как:  

- принятие управленческих решений в плане ускорения процесса завершения 

антитеррористической операции в Украине;  

- снижение кредитных ставок;   

- развитие целевых и региональных программ развития и поддержки;  

- создание консультационных и учебных центров;  

- разработать систему налоговых льгот;  

- развивать инфраструктуру малого бизнеса;  

- привлекать предпринимателей к участию в научно-исследовательских программах.  

Нужно отметить, что именно малое предпринимательство в экономически развитых странах 

сыграло существенную роль в переходе экономики на новую стадию хозяйствования - инновационную. 

Мы считаем, что развитие малого бизнеса возможно в Украине с условием активизации 

государственной политики и переходом её от фазы анализа в фазу сформированной имплементации с 

экономически стабильными странами, что в дальнейшем ослабит тенденцию к социальной 

дифференциации населения. 
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PROCEDURE OF COMPETENCE LEVEL DEFINITION OF 

POST GRADUATE BASED ON FUZZY ALGORITHMS 
 

Mykola MALYAR1 - Volodimir POLISHCHUK2 - Anatolii SHTYMAK3 

 

 

Abstract: The model and the procedure for determining the competence of the university graduate on the basis 

of ratings obtained in the course of study in high school is being analyzed in the article. The theory of fuzzy sets 

and fuzzy logic inference algorithms were being used. 

Keywords: competence, competency, competence level, fuzzy logic output. 

 

 

Introduction 

The modern world education is in the way of education reform and a significant revision as the main 

paradigms and implementation mechanisms of the trends that today are the most important to society. Raising 

the quality of higher education not only affects the economic side, but also is the foundation of national security. 

A key resource for economic growth of every state is the intellectual and educational potential. In this regard, the 

system of training of highly qualified personnel acquires strategic importance, becomes the main tool for 

ensuring high competitiveness of the national economy. All this causes changes in training in higher educational 

institutions. 

An important step in the modernization of education in many countries is to update the content of 

education and learning technologies, aligning them with the modern needs - namely, educational programs focus 

on competence approach and create effective mechanisms for its implementation. Competence approach in 

higher education opens up opportunities for a quality training professionals to real life. In the new educational 

standards there appears to the forefront the concept of competence as the concept of not only knowledge and 

skills but also the development of abilities for their use. [1] 

 

Stating the problem 

Training students in higher education is based on new state standards that define requirements for the 

results of development of basic educational training programs in terms of competence approach. The feature of 

this approach is that there appears the transition from the formation of traditional knowledge and skills to the 

formation of competencies. The competence to understand the totality of professional, social and personal 

characteristics that determine the ability to effectively carried out activities in a particular area, confidently using 

their knowledge and skills. Focusing on the formation of competences determines not only the need to 

restructure the content and learning technologies, improves assessment procedures and the results of training 

evaluation tools for individual students. [2] 

The problem of evaluation of individual competence and expertise of university graduate remains one 

of the most difficult in the implementation of competence approach in education. Currently, the most common 

variants of formation evaluation of competencies described as a test, situational, and monitoring of rating 

models. To determine the level of competence it is proposed to use methods based on expert data. These 

methods have different accuracy and efficiency, where we understand the ration and results as efficiency. In 

addition, many of the proposed approaches are intended to evaluate certain specific competence. [3, 4] 

Thus, the problem of evaluating competencies and the determination of the level of competence is 

relevant, needs improvement for proposed methods and approaches and developing new ones. 

 

Objectives 

The purpose of this article is to build a model of determination and analysis of the competence of a 

graduate student and develop procedures for determining the level of his competence, algorithms using fuzzy 

logic inference based on ratings received during training. Under the competence we mean the estimated 
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assessment of the objectives of education student using a 100-point scale according to the criteria of the 

European Credit Transfer System (ECTS). 

In this formulation, the problem can be attributed to problems multivariate evaluation based on a need 

for dependence 

 nx,...,x,xFR 21 ,       (1) 

where  nx,...,x,x 21  is the set of input values (of ratings) R  - some output value (level of competence of 

graduate student). 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: to develop a quality assessment scheme 

for graduate student study in terms of competence; to offer tools for processing information obtained by the 

study of the learning process and individual components of the educational process; to develop procedures for 

determining the level of competence at various stages of the education process and as a whole. 

 

Main part 

Graduate competency model consists of a large number of competencies that characterize graduate 

student from different sides. Thus, an integrated assessment of competence should be based on a system of 

individual assessments and include a variety of factors, most competency models of graduate student should be 

viewed in a hierarchical structure, where the top level is an integral assessment of competence, but on lower the 

estimation of competence for cycle training and disciplines that form it (Fig. 1). [5] 

 
Fig. 1.  The hierarchical structure of competency assessment 

 

Despite the terminological inconsistencies in scientific literature regarding the use of terms 

"competence" and "competency" we note that their essence distinguishes cognitive, activity, emotional and value 

preparedness of training subject to the use of acquired knowledge and cognitive experience in real life situations. 

In this case, assessment of competence in students should be based on a comprehensive result that reflects 

interrelated cognitive, functional, personal, valuable and above subject competence. 

Competence of student from study discipline is formed of the above five types of competence, however, 

the proportion of each may be different. There is no discipline in which at least one of these ingredients would 

not be represented. Therefore, a holistic view, we should talk about a multi-dimensional structure of competence, 

the elements of which has a kind of its capacity, has its own special feature. Accordingly, in the competence 

approach we need to use new tools that make it possible to assess the level of competence as a multidimensional 

structure. Unlike traditional forms of assessment, these tools should include competence-oriented tasks to 

determine the full range of abilities of students to use the acquired subject knowledge, skills, attitudes and values 

in practice. 

In higher educational institutions of Ukraine there introduced European Credit Transfer System (ECTS), 

which promotes academic mobility of higher education applicants. It is based on determining student workload 

required to achieve specified learning outcomes and recorded in ECTS credits. ECTS system is based on the 

evaluation of all learning activities required to achieve the expected learning outcomes. The distribution points 

from which there forms the rating of the student and the level of expertise of the discipline takes place between 

current and final control. If a student shows willingness to be engaged in other activities, he or she in addition to 

the final rating of the discipline can be credited additional points for these kinds of work. Evaluation is being 
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done by exhibiting appropriate points on a 100-point scale. Points are not a number, derived as a result of 

measurements and calculations, but attributed judgment of scientific and pedagogical worker, which is being 

justified guided by the logic and the existing criteria. Overall rating on discipline is defined as the sum of points 

obtained in all types of work from the relevant discipline, and the appropriate level of competence in student 

discipline depends on the amount of points scored. Unclear, subjectivity in an assessment of teaching staff makes 

it necessary to apply fuzzy sets and fuzzy logic inference algorithms to determine the level of competence of the 

university graduate. 

The system of fuzzy inference for generalized assessments objects has n  inputs and one output - the 

result of fuzzy inference. The input of the fuzzy logic output system serves input values (impact factors)

k,...,,i,xi 21 . The output of the generalized system gives a clear assessment that is the result of fuzzy 

inference for given input values. Fuzzy logic output contains the following components: 

1) fuzzification: converting clear to fuzzy input variables, that determine the degree of compliance of 

each input fuzzy sets; 

2) block rules: rules of computation based on the use and application of fuzzy implication operators to 

obtain baseline values rules; 

3) power solutions: the aggregation of fuzzy rules outputs in total output value; 

4) defuzzification: converting fuzzy output value on clear values. [6] 

We offer the procedure for determining the competence of university graduate, using fuzzy logic 

inference algorithms. It is based on the rating assessments of university graduate gained during university studies 

at one of the educational levels (bachelor, master). The procedure consists of the following stages. 

Stage 1. The data is being collected on educational attainment of university graduate during study by 

educational qualification (Bachelor, Master), including the results of his creative, intellectual, scientific research 

and other activities expressed by rating scores due to 100-point scale ECTS. We construct a tree of logic output 

(Fig. 1), the hierarchy of factors affecting the determination of the level of competence graduate student should 

have the following ratio: 

 nRV R,...,R,RfRV 21 ,          (2) 

 
11 112111 kR x,...,x,xfR  ,          (3) 

 
22 222212 kR x,...,x,xfR  ,         (4) 

. . .       

  

 
nn nknnRn x,...,x,xfR 21 ,          (5) 

where RV levelofcompetenceofgraduatestudent, n...,,,i,Ri 21  – levelofcompetencedueto i  - 

cycleoftraining, n quantity of training cycles, jj n...,,,j,k 21  – scores quantity in j - cycle, ijx level 

of competence i - discipline in j - cycle.  

This ratio will be responded by fuzzy logic equation that allows to determine the level of graduate 

awareness RV , using algorithms of fuzzy inference. 

Stage 2. The second stage is needed to develop fuzzy rules and construct fuzzy knowledge base used in 

the fuzzy inference algorithms. For this consideration we use input linguistic variables "level of competence on 

discipline" and "competence by training cycle" of linguistic terms: 1K - "low level", 2K - "medium level", 3K  - 

"high level" of the range of points due to 100-point scale; "competence level of graduate" with the linguistic 

terms: "elementary level", "threshold", "elevated level", "professional level" with respective ranges of points. [7] 

Each of the terms is the fuzzy set    |x,xK
iKi      321101001 ,,i,x,..x

iK  . For each of 

these terms there are being constructed corresponding functions of belonging. 

For building functions of belonging the method of interval points is being proposed. This is because the 

rating point from the discipline that matches one of the entered competence levels is contained in a certain range. 

In this case, if we have the interval  rl h,h  of values that meets certain linguistic terms, the value of the 

approach to the assessment of the right border, the opportunity to take it to the appropriate of term increases 

linearly (Fig. 2). 
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Fig.2. Function of belonging 

 

Thus, the formula for constructing functions of belonging will be as follows:  
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Stage 3. Since it is impossible to accurately express numerically the importance of a separate discipline, 

it is advisable using weight factors to determine which of them is more important. According to educational and 

vocational training programs for the study of subjects of a study cycle there is being allocated a certain number 

of credits. Therefore, as the weight coefficients proposed system of credits allocated to study subjects in 

educational and professional program. For the purpose of analyzing and adjusting the training a certain direction, 

to determine weighting coefficients courses and other training and educational activities there can be used other 

approaches, in particular, to involve experts from relevant field of study and young professionals - graduates of 

this field of study. 

Stage 4. In the fourth stage, using fuzzy logic inference algorithms there is being determined the level 

of competence of university graduate. 

According to the program for professional training, discipline, influencing the level of competence are 

divided into groups by training cycles. Therefore, the process of determining the competence of the graduate due 

to a tree of logical inference has a hierarchical structure. The feature of hierarchical fuzzy inference is that the 

output of a knowledge base is given to the input of another knowledge base. This allows a small number of rules 

to describe multifactorial dependency "input-output". The disadvantage of this system is that of the interim 

variables we need to perform operations of defuzzification and fuzzification. Accordingly, function belongings 

should be set for interim variables. 

Implementation of this phase is divided into two steps: 

Step 1. Determining the level of competence for graduate student due to training cycles.  

Here we consider the m  cycle of training and discipline within it. Let j - discipline the student 

received jx points due to 100 point scale. Thus, the results of student in this cycle can be represented as a vector 

of assessments  
mkx,...,x,x 21 , where mk  the number of subjects of proposed cycle. Using estimates of 

put ranges, we replace each discipline assessment on the fuzzy functions of belonging according to (6), and 

determine the degree of belonging to one of three linguistic terms that match the level of expertise on the 

graduate student discipline. The result is a matrix m containing mk the strings that correspond to the number 

of disciplines of proposed m cycle, and three columns corresponding linguistic terms 321 ,,i,Ki  : 
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credits quantity, given for studying the discipline. Components of proposed vector are due to norms, i.e.
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To form a fuzzy subset of variables, we combine all fuzzy subsets using the composition operation 

(denoted as "" ). In this case, the combined output of fuzzy subset is formed as pointwise sum of all fuzzy 

subsets intended to variable output. 

To calculate fuzzy values which determine the degree of belonging to one of three linguistic terms on 

m -cycle, we use operation of vector composition mp  and matrix m composition. As a result of this 

transaction, we obtain a vector mmm p  whose components are fuzzy values of responding linguistic 

terms of  m -cycle of training. In expanded form we have: 
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Based on this vector we conduct linguistic recognition of competence level value 

forgraduatestudentaccording to m cycle of training, using the formula:  

 

       m
K

m
K

m
K

* ,,maxargK
321

 .          (9) 

 

We apply the same approach to all cycles provided by curriculum training. As a result, we obtain a 

vector whose components are fuzzy numerical values corresponding levels of competency to training cycles. 

Step 2. Determining the level of competence of the graduate student. 

Using competence assessment by cycles of training, weight coefficient of cycles, we form a fuzzy 

knowledge base and define the integral indicator of the level of competence of graduate student, using the 

algorithms of fuzzy logical inference with weighted validity. [8] 

After the computation checking the adequacy of the results and, if necessary, recommendations are 

being given to adjustments of the process of training, the implementation of which leads to optimization of the 

learning process and improves the competence of graduate students. 

 

Conclusions 

Raising the level of higher education quality offers the students new opportunities and for the 

instructors it gives the chance for exchanging experiences with developed countries. However, to improve the 

quality level of training there are required appropriate measuring procedures and advanced diagnostic tools. The 

proposed procedure for determining the level of competence makes it possible to quantify the level of 

competence of the graduate student. A feature of this procedure is the usage of fuzzy knowledge bases and 

algorithms of fuzzy logic output with weighted validity, allowing more adequately take into account the results 

of the evaluation of educational achievements of graduate students. Using different fuzzy algorithms and choice 

of weighting coefficients will let to take into account the factors of influence, in which the integral indicator of 

the level of competence will host the most real value. 
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VYUŽITIE TYPOVÉHO KRÍZOVÉHO SCENÁRA „ÚNIK 

NEBEZPEČNEJ LÁTKY PRI DOPRAVNEJ NEHODE“ PRI 

VÝCVIKU UKRAJINSKÝCH DOBROVOĽNÝCH 

ZÁCHRANÁROV 
 

Milan MARCINEK1 

 

APPLICATION OF TYPICAL CRISIS SCENARIOS „SPILLS OF HAZARDOUS 

SUBSTANCES IN A TRAFFIC ACCIDENT“ IN COURSE OF THE TRAINING OF 

UKRAINIAN VOLUNTARY RESCUERS 
 

 

Abstrakt: Štúdia približuje parciálne výsledky medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby 

typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na  Akadémii Policajného zboru 

v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole manažmentu, 

marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“. Analyzuje východiská vzniku krízových scenárov vo verejnej 

správe, charakterizuje základné pojmy a sumarizuje význam krízových scenárov pre súčasnosť ako je využitie 

typového krízového scenára „Únik nebezpečnej látky pri dopravnej nehode“ pri výcviku ukrajinských 

dobrovoľných záchranárov. 

Kľúčové slová: Verejná správa, krízová situácia, zdroje ohrozenia, krízové scenáre, typový krízový scenár, 

katalóg krízových scenárov, dopravná nehoda. 

 

Abstract: The contribution presents partial results of international scientific-research task "The methodology of 

creation of the type crisis scenarios to prepare students - security managers at Academy of Police Force in 

Bratislava, Academy of the Armed Force M. R. Štefánika in Liptovský Mikuláš, College of Safety Management 

in Košice, Pomoranian Academy in Slupsk and College of Marketing Management and Foreign Languages in 

Katowice “. The contribution analyzes the creation of crisis scenarios in the public sector, characterizes the basic 

concepts and summarizes the importance of crisis scenarios in present for Aplication typical crisis scenarios 

„Spills of hazardous substances in a traffic accident“ the training of Ukrainian voluntary paramedics. 

Key words: Public administration, crisis situation, the hazard sources, crisis scenarios, the type of crisis 

scenario, Catalogue of crisis scenarios, traffic accident. 

 

 

Úvod 

Projekt vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu 

študentov - krízových manažérov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Akadémie ozbrojených síl generála 

M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej 

akadémie v Slupsku a Vysokej školy manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“ nadväzuje na 

integrovanú vedeckovýskumnú úlohu: „Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako 

aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“, ale je obsahovo 

prepojený s celou radou vedeckovýskumných projektov v študijnom odbore bezpečnostné služby na Akadémii 

Policajného zboru v Bratislave.  

Vyššie uvedený projekt („Metodológia tvorby...“) je vo fáze prezentácie výsledkov skúmania a v práci 

jednotlivých vedeckých tímov zainteresovaných inštitúcií na konečné sumarizácii výsledkov k záverečnej 

obhajobe plánovanej na prvú polovicu roku 2016 diferencovane na jednotlivých školách. 

Pre správne pochopenie uvedeného projektu je potrebné zdôrazniť, že pri svojej realizácii zaznamenal 

kvalitatívny posun, a to najmä pripojením sa do projektu Pomorskej akadémie v Slupsku (Poľsko), Vysokej 

školy manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach (Poľsko) tým, že získala prezentovaná 

vedeckovýskumná úloha medzinárodný rozmer.  Ďalším pozitívom je skutočnosť, že skúmaná a nastoľovaná 

problematika oslovila odborníkov z domáceho, ako aj zahraničného vysokoškolského prostredia, a odborníkov z 

bezpečnostnej praxe. Naznačené obsahové problémy sa stali súčasťou riešených, ako aj pripravovaných 

vedeckovýskumných úloh. 

Medzinárodný projekt vedeckovýskumnej úlohy v oblasti metodológie tvorby krízových scenárov 

vymedzil aj tieto nasledovné úlohy: 

                                                           
1 mjr. Ing. Milan MARCINEK, PhD, Akadémia Policajného zboru v Bratislave,   Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 
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 Vymedzenie a spresnenie východísk vzniku, podstaty, poslania ... typových krízových scenárov vo 

verejnej správe pre oblasti vojenských a nevojenských krízových scenárov. 

 Spresnenie a vymedzenie základného pojmového aparátu v oblasti krízových scenárov vo verejnej 

správe, ako je napríklad: krízový scenár; krízový scenár vojenského charakteru; krízový scenár 

nevojenského charakteru; typové krízové scenáre; katalóg krízových scenárov; špecifický krízový 

scenár; námetová typológia; námety krízových scenárov; rámcový krízový scenár; komplexný 

krízový scenár. 

 Spresnenie štruktúry  krízových scenárov pre potreby verejnej správy.2 

V nasledujúcej časti štúdie autor chce prezentovať výsledky teoretickej práce dávajúce odpovede na 

vyššie uvedenú skupinu úloh projektu medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy a jej aplikovanie v praktickej 

rovine.  

 

Medzinárodné spolupráca Cvičenie V4 2014 pre Ukrajinu 

V dňoch 21.8.2014 až 24.8.2014 sa na pôde Komplexnej centrálnej záchrannej služby v Gabčíkove a vo 

VVP LEŠŤ uskutočnil medzinárodný výcvik ukrajinských dobrovoľných záchranárov v rámci projektu 

„Medzinárodná spolupráca – Cvičenie V4 2014 pre Ukrajinu“ za podpory Visegrad Found. Výcvik 

dobrovoľných záchranárov bol zabezpečovaný za účasti odborníkov z Maďarska, Českej republiky a Slovenska. 

V priebehu štyroch dní vybraní ukrajinskí záchranári sa zúčastnili teoretickej prípravy a praktických 

cvičení v záchranárskych zručnostiach v nasledovných oblastiach: 

 Vyslobodzovanie ľudí 

 Vodná záchranná služba 

 Nebezpečenstvo utopenia 

 Stavba protipovodňových hrádzí z vriec naplnených pieskom 

 Potápačské záchranné práce 

 Čerpanie vody pomocou kalového čerpadla, ponorného čerpadla a plávajúceho čerpadla 

 Prečerpávanie požiarne nebezpečných látok s možnosťou výskytu výbušných a toxických plynov pár 

 Čerpanie mastných a olejovitých látok 

 Dekontaminácia vecí a osôb 

 Činnosť záchranných jednotiek pri povodniach 

 Riadenie zásahu pri požiaroch, haváriách a mimoriadnych udalostiach 

V teoretickej časti prípravy bolo účastníci cvičenia oboznámení so štruktúrou záchranných systémov 

zúčastnených krajín V4, nebezpečenstvami a ohrozeniami vyskytujúcimi sa pri záchrane životov, majetku a 

ochrany životného prostredia, modernou záchranárskou technológiou a špecifikami pri záchranných prácach. 

Špeciálna časť teoretickej prípravy bola zameraná na prečerpávanie požiarne nebezpečných látok s možnosťou 

výskytu výbušných a toxických plynov a pár a problematike dekontaminácie vecí a osôb. Ďalej sa oboznámili 

novými postupmi vyslobodzovania ľudí zo osobných automobilov, závalov a sutín a taktiež postupmi na riadenie 

zásahu pri požiaroch, haváriách a mimoriadnych udalostiach s cieľom minimalizovať straty na životoch a 

následkov havárií. Získané teoretické vedomosti všetci účastníci cvičenia – ukrajinskí záchranári za pomoci 

inštruktorov overili vykonaním praktických záchranárskych činností na simulovaných havarijných situáciách. Pri 

cvičeniach boli použité moderné záchranárske prostriedky a technológie. Účastníci cvičenia mali možnosť 

prakticky sa oboznámiť vyslobodzovaním ľudí z imitovaných závalov pomocou modernej vizualizačnej techniky 

priamym prenosom signálu a obrazu pre riadiaci záchranný štáb. Praktické cvičenia s čerpaním vody a jej 

dopravy na diaľku a čerpanie mastných a olejovitých kvapalín boli realizované v areáli Vodné dielo Gabčíkovo. 

Súčasťou praktických cvičení bola aj údržba čerpadiel. Dekontaminačné práce jednotliví záchranári precvičili 

pomocou moderných technologických postupov za využitia sorpčných textílií. Veľký ohlas a odbornú diskusiu 

vyvolalo u zúčastnených záchranárov záchrana osôb z vodnej hladiny Dunaja za veľmi sťažených podmienok 

(výdatný dážď a vietor). Štúdia približuje parciálne výsledky medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy 

„Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na  Akadémii 

Policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 

Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole 

manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“. Analyzuje využitie typového krízového scenára 

„Únik nebezpečnej látky pri dopravnej nehode“ ktorý bol použitý pri výcviku ukrajinských dobrovoľných 

záchranárov.  V rámci teoretickej časti boli prezentované nasledujúce tematické celky. 

 

 

                                                           
2 Projekt medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových 

manažérov na Akadémii PZ, Akadémii OS, VŠBM v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej školy manažmentu, marketingu 
a cudzích jazykov v Katowiciach“  
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Integrovaný záchranný systém SR 

Poskytovanie pomoci obyvateľstvu v tiesni je jednou zo základných povinností štátu, ktorá je definovaná v 

Ústave Slovenskej republiky ako základnom zákone krajiny a následne aj iných právnych normách ktoré 

zabezpečujú jej realizáciu v praxi. Živelné pohromy, havárie a katastrofy svojou nepredvídateľnosťou, 

charakterom a dôsledkami predstavujú permanentnú hrozbu pre život, zdravie a majetok vo veľkom rozsahu. 

Národnou radou SR bol dňa 15. februára 2002 schválený zákonč. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom 

systéme, (ďalej len „IZS“) ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.júla 2002. Účelom IZS je, aby pri ohrození života, 

zdravia alebo majetku postihnutý neodkladne a bez omeškania dostal nevyhnutnú pomoc. 

 

Organizácia Integrovaného záchranného systému v SR  
Základom infraštruktúry IZS sú koordinačné strediská na obvodných úradoch v sídle kraja, ktorých 

prioritnou úlohou je koordinácia činností účastníkov IZS v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja a 

zabezpečenie príjmu tiesňového volania pri ohrození života, zdravia alebo majetku. Na ten účel je od 1. júla 

2003 zriadené jednotné európske číslo tiesňového volania “112” tak, ako je to obvyklé v krajinách Európskej 

únie. Zriadením čísla tiesňového volania 112 sa používanie doteraz platných čísel tiesňového volania neruší. 

Voľbou jednotného čísla tiesňového volania 112 sa volajúci dovolá na koordinačné stredisko IZS, ktoré 

bezodkladne zabezpečí potrebné opatrenia pre poskytnutie pomoci. Podľa dostupných informácií je v 

európskych krajinách tiesňové číslo 112 zriadené napríklad vo Veľkej Británii, Taliansku, SRN, Holandsku, 

Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Portugalsku, Luxembursku, Rakúsku, Slovinsku, Turecku a Českej republike. 

Voľba čísel 1-1-2 je jednoduchšia v obtiažnych situáciách, napríklad v tme alebo v miestnosti plnej 

dymu. Ďalšou výhodou je, že číslo 112 je číslom tiesňového volania takmer v celej Európe, čím sa nielen 

približujeme vyspelým krajinám Európy, ale zároveň vychádzame v ústrety cudzincom na Slovensku, ktorí si už 

nemusia v núdzi zisťovať staršie čísla tiesňového volania. Novinkou v EÚ je automatická technológia volania 

pomoci eCall, zabudovaná do automobilových vozidiel, ktorá v prípade dopravnej nehody automaticky 

kontaktuje linku 112. EÚ má záujem, aby boli v čo najkratšom čase touto technológiou vybavené všetky nové 

automobily. 

V zmysle zákona NR SR č. 129/2002 Z.z v znení neskorších predpisov o integrovanom záchrannom 

systéme na úrovni organizácie pôsobia:  

 ministerstvo vnútra,  

 ministerstvo zdravotníctva,  

 okresné úrady v sídle kraja,  

 záchranné zložky.  

Úlohy, ktoré zabezpečuje a plní koordinačné stredisko a operačné stredisko tiesňového volania stanovuje 

zákon č.129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom systéme, ktorý presne určuje zameranie ich činností a aktivít.  

 

Záchranné zložky Integrovaného záchranného systému v SR  

V Integrovanom záchrannom systéme pôsobia záchranné zložky rozdelené podľa zákona NR SR č. 

129/2002 Z.z v znení neskorších predpisov o integrovanom záchrannom systéme na:  

 základné záchranné zložky,  

 ostatné záchranné zložky,  

 útvary Policajného zboru.  

 

Základné záchranné zložky  

Základné záchranné zložky poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú 

pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového 

volania. Vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a s tým cieľom 

sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami. Zúčastňujú sa na odbornej príprave. Spracúvajú údaje o 

svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich okresnému úradu v sídle kraja do konca februára za 

predchádzajúci kalendárny rok; ak ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, aj ministerstvu 

zdravotníctva. Svoju činnosť vykonávajú spravidla vo svojom zásahovom obvode.  

Rozdeľujú sa na:  

 Hasičský a záchranný zbor,  

 poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,  

 Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,  

 Horská záchranná služba,  

 Banská záchranná služba.  
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Hasičský a záchranný zbor  

Dňom 1. apríla 2002 nadobudla účinnosť nová komplexná úprava v oblasti ochrany pred požiarmi a 

záchranných činností, ktorou sa vytvorili podmienky na uplatňovanie pružnejších a efektívnejších právnych 

vzťahov i z hľadiska riešenia súvisiacich organizačných, ekonomicko-technických, preventívno-výchovných, 

personálnych a ďalších otázok i v podmienkach novo konštituovaného Hasičského a záchranného zboru (ďalej 

len HaZZ). Základnými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi sú zákon č. 314/2001 Z.z. o 

ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o HaZZ.  

Prezídium HaZZ je organizačným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní jeho 

úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, v oblasti ústredného riadenia a kontroly prípravy vykonávania 

povodňových záchranných prác a vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na plnení úloh integrovaného záchranného 

systému. Na čele prezídia je prezident zboru, ktorý ho riadi a zodpovedá za jeho činnosť a plnenie služobných a 

pracovných úloh.  

Prezídium riadi zariadenia:  

 Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra v Bratislave  

 Strednú školu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline  

 Záchranné brigády HaZZ v Malackách, Žiline a v Humennom  

 Hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Výkonnými zložkami Hasičského a záchranného zboru je 8 krajských riaditeľstiev a 51 okresných 

riaditeľstiev.  

Krajské riaditeľstvo HaZZ vo svojom územnom obvode riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred 

požiarmi, posudzuje dokumentácie stavieb osobitného významu z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, 

posudzuje dokumentácie tuzemských technologických zariadení, sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky na 

zdolanie veľkých požiarov, živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí v rámci kraja, zisťuje príčiny 

vzniku požiarov, overuje odbornú spôsobilosť technikov požiarnej ochrany, vydáva osvedčenia o ich odbornej 

spôsobilosti, usmerňuje a dozerá na plnenie úloh štátneho požiarneho dozoru na okresných riaditeľstvách a v 

obciach, organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť, ako aj odbornú metodickú a poradenskú činnosť. 

Okresné riaditeľstvo HaZZ sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky na zdolanie požiarov, živelných 

pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí v rámci okresu, zabezpečuje činnosť zásahových zložiek HaZZ na 

území okresu, zisťuje príčiny vzniku požiarov, vypracúva povodňový plán záchranných prác svojho územného 

obvodu, vykonáva protipožiarne kontroly dodržovania povinností určených právnickych osôb a podnikajúcich 

fyzických osôb, kontroluje obce v oblasti výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, vydáva 

rozhodnutia o povolení spaľovania horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve a o súhlase usporiadať 

verejné podujatie.  

Záchranná brigáda HaZZ je zariadenie prezídia Hasičského a záchranného zboru na zabezpečenie úloh 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác 

pri vzniku mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm. Sídlami záchranných brigád HaZZ sú Malacky, Žilina a 

Humenné. 

 

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby  

Sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného systému, ktorá vykonáva záchrannú 

zdravotnú službu v zásahovom území podľa pokynov koordinačného strediska integrovaného záchranného 

systému a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Zásahovým územím  je územie Slovenskej 

republiky.  

Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby majú podľa zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej 

zdravotnej službe  v platnom znení vykonávať tieto činnosti:  

 riadiť a koordinovať záchrannú zdravotnú službu tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,  

 zabezpečovať odbornú prípravu  svojich zamestnancov ,  

 zabezpečovať zvukové záznamy  príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie,  

 uchovávať záznamy desať rokov odo dňa ich vzniku.  

 

Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby sú oprávnené vydať pokyn poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti na vykonanie zásahu, ak je to nevyhnutné. Zásahové operačné stredisko poskytovateľa záchrannej 

zdravotnej služby prijíma pokyny koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej 

služby na zásah, na zabezpečenie neodkladnej prepravy a zabezpečuje vykonanie zásahu a neodkladnej prepravy 

na základe pokynov.  
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Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany  

Kontrolné chemické laboratóriá (ďalej len KCHL) sú sú špecializované na vykonávanie monitorovacej, 

výskumnej, činnosti v oblasti nebezpečných látok a bojových otravných látok.  

V rámci SR pôsobia tri kontrolné chemické laboratóriá a to:  

 KCHL Nitra – plní úlohy v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji,  

 KCHL Slovenská Ľupča – plní úlohy v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji,  

 KCHL Jasov – plní úlohy v Košickom a Prešovskom kraji.  

V prípade potreby prebieha vyžiadanie KCHL veliteľom zásahu, alebo koordinačným strediskom 

príslušného krajského úradu.  

 

Horská záchranná služba  

Horská záchranná služba je zriadená zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Svoju 

činnosť vykonáva v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí, ktoré vymedzuje § 3 zákona č. 544/2002 Z. 

z. o Horskej záchrannej službe.  

Horskú záchrannú službu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva 

minister. Riaditeľ je štatutárnym orgánom Horskej záchrannej služby.  

Predmet činnosti Horskej záchrannej služby v horských oblastiach:  

 organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb, najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou 

zdravotnou službou,  

 poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,  

 umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v 

horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb,  

 vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom,  

 podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách,  

 vykonáva trhacie práce v súvislosti s lavínovým nebezpečenstvom,  

Horská záchranná služba plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému na území Slovenskej 

republiky a podľa potreby aj mimo územia Slovenskej republiky; pritom spolupracuje s ďalšími zložkami 

integrovaného záchranného systému ministerstva a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.  

Organizačné členenie:  

 riaditeľstvo Horskej záchrannej služby,  

 oblastné strediská Horskej záchrannej služby,  

 iné pracoviská Horskej záchrannej služby zriadené so súhlasom ministerstva.  

 

Banská záchranná služba  

Význam banskej záchrannej služby v banskom odvetví je veľmi dôležitý a nenahraditeľný. Medzi hlavné 

a určite najdôležitejšie úlohy predovšetkým záchrana baníkov, ktorí sú v priamom ohrození života alebo zdravia 

pri rôznych nehodách a samotná podstata záchranárstva spočíva v ich vyvádzaní alebo vynášaní z ohrozených 

priestorov, spojené s poskytovaním prvej pomoci. Zásahová činnosť nesmeruje vždy len do podzemia, ale aj na 

povrchu, ak je ohrozený priebeh prác v podzemí.  

Činnosť, úlohy, organizáciu a pôsobnosť banskej záchrannej služby vymedzuje zákon  č. 51/1988 Zb. o 

banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe.  

Úlohou banskej záchrannej služby je vykonávať záchranné práce, rýchle a účinné zásahy na: 

 záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách vrátane poskytovania 

prvej pomoci v podzemí,  

 zdolávanie závažných prevádzkových nehôd, najmä výbuchov plynov a uhoľného prachu, banských 

požiarov, prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievalov vôd, plynov, bahnín a 

tekutých pieskov, závalov banských diel a porúch,  

 odstraňovanie následkov havárií.  

Banská záchranná služba ďalej:  

 vykonáva aj iné práce v nedýchateľnom alebo zdraviu škodlivom prostredí,  

 spolupracuje pri havarijnej prevencii a zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 

prevádzky, školenie a výcvik pracovníkov.  

Organizácia banskej záchrannej služby je v súčasnej dobe prispôsobená štruktúre bane. Hlavnou úlohou 

banskej záchrannej služby je vykonávať práce pri záchrane ľudských životov a majetku, pri závažných 

prevádzkových nehodách, vátane poskytovania lekárskej služby prvej pomoci v podzemí, vykonávať práce v 

nedýchateľnom, alebo zdraviu škodlivom prostredí a ďalšie špeciálne rizikové práce, napr. práce vo výškach nad 

voľnou hĺbkou a zdolávania závažných prevádzkových nehôd v hlbinných baniach.  

V súčasnej dobe je v banskej záchrannej službe uplatňovaná dvojstupňová organizačná štruktúra, hlavná 

banská záchranná stanica (HBZS) a závodné banské záchranné stanice (ZBZS). 
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Ostatné záchranné zložky  
Ostatné záchranné zložky poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na 

základe vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania, alebo na základe 

pokynu svojho dispečerského pracoviska. Oznamujú na vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich 

silách a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť na zásah, a údaje o spôsobe svojej aktivizácie pre potreby 

vypracovania plánu poskytnutia pomoci a pre prípad vyzvania na zásah. Vykonávajú opatrenia súvisiace s ich 

začlenením do informačnej a komunikačnej siete integrovaného záchranného systému vrátane zabezpečovania 

spojovacích prostriedkov. Zúčastňujú sa na odbornej príprave.  

Rozdeľujú sa na:  

 ozbrojené sily Slovenskej republiky,  

 dobrovoľné (mestské) hasičské zbory,  

 závodné hasičské útvary,  

 závodné hasičské zbory,  

 pracoviská vykonávajúce štátny dozor,  

 obecná polícia,  

 Slovenský Červený kríž,  

 iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane 

života, zdravia a majetku. 

 

Hydraulická vyslobodzovacia technika  

Vznik a vývoj vyslobodzovacej techniky priamo súvisel s rozvojom automobilového priemyslu 

a dopravy. Práve zvyšujúci sa počet automobilov a silnejúca premávka na dopravných komunikáciách priniesla 

zo sebou aj zvyšujúci sa počet nehôd a zranených osôb. Vývoj nových technológií a materiálov priamo súvisel s 

narastaním rýchlosti a výkonov dopravných prostriedkov, čo malo okrem nesporných výhod aj dopad na ich 

závažnosť.Práve všetky tieto uvedené faktory viedli k tomu, že veľa zranených osôb zostávalo uväznených v 

havarovaných dopravných prostriedkoch a bolo potrebné ich z vrakov čo najskôr vyslobodiť. Vzhľadom k 

narastajúcemu množstvu a závažnosti DN, bolo nevyhnutné zvýšiť technickú vybavenosť, rýchlosť a pružnosť 

zasahujúcich príslušníkov. Vyslobodzovacia technika je významný technický prostriedok, potrebný pri 

dopravnej nehode s výskytom zranených osôb. Použitie vyslobodzovacej techniky výrazne skracuje dobu 

prístupu k postihnutým v havarovanom vozidle, čím sa urýchľuje poskytnutie prvej lekárskej pomoci. Technické 

prostriedky, ktoré slúžia k priamemu vyslobodeniu osôb z havarovaných vozidiel môžeme rozdeliť do troch 

nasledujúcich skupín: 

 Hydraulická vyslobodzovacia technika 

 Pneumatická vyslobodzovacia technika 

 Mechanická vyslobodzovacia technika 

Hydraulická vyslobodzovacia technika tvorí najvýznamnejšiu časť z vybavenia jednotiek HaZZ. Jej 

silové pracovné oblasti a vzájomná prepojiteľnosť jednotlivých nástrojov umožňujú jej široké uplatnenie v 

oblasti vyslobodzovania postihnutých osôb. Môžeme ju rozdeliť na niekoľko častí, ktoré spolu dávajú jeden 

celok.  

 

Pohonná jednotka 

Motorová pohonná jednotka slúži ako zdroj výroby tlakovej energie. Skladá sa z: 

 hydraulického čerpadla 

 nádrže na hydraulický olej 

 poistného ventilu 

 rozvádzacích ventilov 

 nosného rámu 

Hydraulické piestové radiálne dvojstupňové čerpadlo vytvára v hydraulickom okruhu v prvom stupni tlak 

1,5 MPa a v druhom stupni pracovný tlak 72 MPa. 

Pohonné jednotky delíme podľa počtu tlakových vývodov na jednovetvové a dvojvetvové (Tab. 1.), ktoré 

môžu zabezpečovať pohon pre: 

 jeden nástroj /STO/ 

 dva nástroje súčasne /MTO/ 

 dva nástroje alternatívne /ATO/ 

Ďalší možný spôsob delenia je podľa spôsobu pohonu motorom: 

 pohon spaľovacím motorom 

 pohon elektrickým  motorom 

Pre lepšiu manipuláciu s pohonnými jednotkami je ako ich súčasť zabudovaný hadicový navijak s dvoma 

pármi 20 m vysokotlakých hadíc s rýchlospojkami alebo jedno hadicovým vedením. Navijak môžeme ovládať 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

211 
 

samostatne, ale aj s hadicami pod tlakom. Môžeme ho pripevniť na bočnú alebo prednú stranu rámu pohonnej 

jednotky. Nevýhodou je zvýšenie hmotnosti samotnej pohonnej jednotky (Tab. 2.).3 

Jednotlivé možnosti pohonu majú svoje výhody, ale aj nevýhody. V prípade väčšej vzdialenosti, ako je 

dĺžka hadíc, je možné pohonnú jednotku vybrať a preniesť k miestu havárie, zatiaľ čo elektro- pohon, ktorý síce 

zabezpečuje plynulý výkon, ale jeho akčný rádius je limitovaný súčtom dĺžky tlakových hadíc a prívodného 

kábla od zdroja elektrickej energie. 

Tab. 1. Technické údaje pohonných jednotiek 

Agregát E 330 L V 330 V 40 Silent V 50 Turbo 

Motor El. motor 

220V/50Hz 

4 – taktný benz. 

motor 

4 – taktný benz. 

Motor 

4 – taktný benz. 

motor 

Olej. náplň 2 l 2 l 2 l 4 l 

Výkon 0,5 kW 1,3 kW 1 kW 2,6 kW 

Prac. Tlak 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 

EN - trieda STO STO ATO MTO 

Hmotnosť 19 kg 18 kg 24 kg 28 kg 

 

Tab. 2. Technické údaje pohonných jednotiek a navijakov 

Agregát  E 50 V 50 E 50+SAH20  V 50+SAH20 

Motor El. motor 

220V/50Hz 

4 – taktný benz. 

motor 

El. motor 

220V/50Hz 

4 – taktný benz. 

motor 

Olej. náplň 4 l 4 l 4 l 4 l 

Výkon 1,3 kW 2,6 kW 1,3 kW 2,6 kW 

Prac. Tlak 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 

EN - trieda MTO MTO MTO MTO 

Hmotnosť 40 kg 36 kg 71 kg 66 kg 

 

Tlakové hadice a navijak 

Hadice i navijak umožňujú dopravu tlakovej energie od motorovej jednotky k adaptéru 

vyslobodzovacieho zariadenia. Na navijaku je jeden alebo dva páry tlakových hadíc farebne odlíšených kvôli 

zámene o dĺžke dvadsať metrov. Jedna hadica z páru vždy privádza olej k pracovnému nástroju 

vyslobodzovacieho zariadenia a druhá olej odvádza. Ďalšia možnosť je rozvod tlakovej energie jedno hadicovým 

vedením. K pripojeniu tlakových hadíc k adaptéru slúžia rýchlospojky vybavené bezpečnostnou poistkou. 

 

Pracovné nástroje hydraulickej vyslobodzovacej techniky 

Táto časť je koncovou pracovnou časťou hydraulickej vyslobodzovacej techniky. Slúži k priamemu 

vyslobodzovaniu osôb. Tento pracovný nástroj môžeme rozdeliť na niekoľko typov, podľa možnosti pracovného 

výkonu.  

 

Hydraulický rozpínací nástroj 

Slúži k rozpínaniu, otvoreniu dverí zdeformovaných pri DN, stlačeniu stĺpikov a ich následnému 

odstráneniu, zdvíhaniu bremien a približovaniu. Dôležitým doplnkom sú reťazové úväzky s rýchlo zámkami, 

ktoré významne rozširujú použitie hydraulického rozpínacieho nástroja. Rozdeľujeme ich podľa veľkosti sily 

ktorou pôsobia na dráhe rozpínania (Tab. 3.).  

Tab. 3. Technické údaje rozpínacích nástrojov 

Rozpinák SP 35 SP 40 SP 60 SP 80 

Rozpínacia sila  42 – 93 KN 48 – 118 KN 68 – 245 KN 90 – 470 KN 

Ťažná sila 38 KN 48 KN 77 KN 105 KN 

Roztvorenie 615 mm 710 mm 815 mm 620 mm 

Hmotnosť 17,7 kg 19,4 kg 24,9 kg 25 kg 

EN- trieda AS 35 LHS 40 BS 63/810-25 CS 87/600-25 

 

Hydraulické nožnice 

Sú určené výhradne ku strihaniu a oddeľovaniu častí karosérie, napr. strechy za pomoci rezných nožov. 

Môžeme ich použiť na ploché alebo profilové materiály. Nesmú sa použiť na nápravy, listové pružiny a volant 

                                                           
3 MARCINEK, M. Hydraulická vyprošťovací technika. Produktový katalog WEBER HYDRAULIK pro ČR a SR. PRAHA: Generální 
ředitelství VPO, a.s., 2006. 
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vozidla, kde hrozí ich poškodenie.  Rozdeľujeme ich podľa výkonu a maximálneho rozovretia rezných nožov 

(Tab. 4.).   

Tab. 4. Technické údaje hydraulických nožníc 

Nožnice S 140 S 180 S 260 S 270 RS 165 RS-170 

Roztvorenie 140 mm 180 mm 260 mm 270 mm 165 mm 170 mm 

Max. priemer  

guľatiny 

Ø 22 mm Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 36 mm Ø 36 mm Ø 43 mm 

Hmotnosť 9,1 kg 13,5 kg 14,9 kg 17,4 kg 16,8 kg 18,9 kg 

EN - trieda D G H H BC-165-F BC 170-H 

 

Hydraulický kombinovaný nástroj 

Je to kombinácia nožníc a rozpínacieho nástroja v jednom. Môžeme s ním vykonávať rozpínanie, 

stlačovanie, zdvíhanie a priťahovanie. Špeciálne rezné nože sú vybavené britmi, ktoré umožňujú strihanie plechu 

aj profilových materiálov. Pri použití kombinovaných nástrojov je možná kombinácia s reťazovými úväzkami a s 

rozpínacím nástavcom. Delíme ich podľa výkonu (Tab. 5.) a spôsobu pohonu s motorovým alebo mechanickým 

pohonom.4 

Tab. 5. Technické údaje kombinovaných nástrojov  

Kombinovaný nástroj HANDVARIO SPS 250 H VARIO SPS 330 VARIO.SPS 400 

Roztvorenie 250 mm 330 mm 425 mm 

Rozpínacia sila 40 – 83 KN 36 – 90 KN 48 – 726 KN 

Ťažná sila - 32 KN 58 KN 

Max. priemer  Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 35 mm 

Hmotnosť 10,4 kg 13 kg 18,5 kg 

EN – trieda - F H 

 

Hydraulický rozpínací valec 

Slúži k odtlačeniu, podopreniu a odťahovaniu častí konštrukcií, alebo ku zväčšeniu otvorov vytvorených 

hydraulickým rozpinákom, kombinovaným nástrojom. Pri použití koncových adaptérov v spojení s reťazovým 

úväzkom a výmennými pätkami je to vhodný doplnok zvýšenia akcie schopnosti zasahujúcich príslušníkov. 

Rozdeľujeme ich podľa typu pracovného piesta na dvoj činné (tab. 6.) a teleskopické (Tab. 7.). 

Tab. 6. Technické údaje dvoj činných valcov 

Rozpínací valec RZ 1- 850 RZ 2-1250 RZ 3-1600 

Tlaková sila 120 KN 120 KN 120 KN 

Ťahová sila 23 KN 23 KN 23 KN 

Poč. Dĺžka 530 mm 750 mm 1100 mm 

Zdvih piestu 320 mm 500 mm 500 mm 

Kon. Dĺžka 850 mm 1250 mm 1600 mm 

Hmotnosť 12,5 kg 16 kg 18,5 kg 

Tab. 7. Technické údaje teleskopických valcov 

Rozpínací valec RZT 2-750 RZT 2-1122 RZT 2-1450 

Tlaková sila 190/100 KN 190/100 KN 190/100 KN 

Poč. Dĺžka 393 mm 540 mm 650 mm 

Zdvih piestu 358 mm 582 mm 802 mm 

Kon. Dĺžka 750 mm 1122 mm 1452 mm 

Hmotnosť 12,9 kg 15,1 kg 18,2 kg 

 

Hydraulický strihač pedálov 

Mimoriadne ľahké a kompaktné nožnice pre použitie v stiesnených priestoroch, ako jednoručný nástroj. 

Slúži k odstráneniu pedálu pri zacviknutí nôh po DN. Delíme ich podľa veľkosti strihacích čeľustí. (Tab. 8.).  

Tab. 8. Technické údaje strihačov pedálov 

Strihač pedálov S 30 S 50 

Roztvorenie 33 mm 50 mm 

Max. priemer guľatiny Ø 15 mm Ø 16 mm 

Hmotnosť 3,7 kg 4,5 kg 

                                                           
4 MARCINEK, M. Hydraulická vyprošťovací technika. Produktový katalog WEBER HYDRAULIK pro ČR a SR. PRAHA: Generální 
ředitelství VPO, a.s., 2006. 
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HVT s elektro-hydraulickým pohonom 

Záchranárske vyslobodzovacie nástroje s integrovaným batériovým elektro - hydraulickým  pohonom na 

12 V jednosmerného prúdu majú mnohostranné použitie. Vzhľadom na ich nezmenenú výkonnosť a v porovnaní 

s klasicky poháňanými nástrojmi, sú flexibilné a majú neobmedzený akčný rádius. Sú priestorovo nenáročné, 

tiché a ekologické . 

 

HVT s mechanickým pohonom 

Sú to hydraulické nástroje určené pre špeciálne použitie alebo zvýšenie účinnosti už nasadeného  HVT. 

Sú to napríklad: 

 sada pre otváranie dverí 

 zdvíhacia sada 

 ručná hydraulická pumpa 

 ručný kombinovaný nástroj 

 mechanický zdvihák BIZON 

 

Doplnky vyslobodzovacej techniky 

Medzi TP používané jednotkami HaZZ pri DN nepatria iba prostriedky uvedené vyššie, ale aj prípravky, 

ktoré neslúžia k priamemu vyslobodeniu osôb z havarovaných vozidiel. Sú to predovšetkým prípravky k ochrane 

zasahujúcich záchranárov, ale aj samotných zranených. 

 

Záver 

Medzinárodný výcvik dobrovoľných záchranárov z Ukrajiny „Medzinárodná spolupráca – Cvičenie V4 

2014 pre Ukrajinu“ za podpory Visegrad Found úspešne naplnila svoje ciele a to odovzdanie a získanie 

teoretických a praktických skúseností zo záchranárskej činnosti krajín V4, ktorý veľkou mierou prispel k 

vytvoreniu podmienok na spoluprácu a odovzdanie skúseností dobrovoľných záchranných jednotiek z krajín V4 

dobrovoľným záchranným jednotkám z Ukrajiny. Táto spolupráca a výmena praktických i teoretických 

skúseností prispeje ku skvalitnenie záchranných prác, záchrane životov, majetku a životného prostredia. 

Súčasťou tohto výcviku bola aj prezentácia využitia typového krízového scenára „Únik nebezpečnej látky pri 

dopravnej nehode“ pri výcviku ukrajinských dobrovoľných záchranárov ako parciálneho výsledku 

vedeckovýskumenej úlohy. 
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BEZPEČNOSŤ EURÓPSKEJ ÚNIE V KONTEXTE 

KONFLIKTU NA UKRAJINE 
 

Monika MASARIKOVÁ1 - Vojtech JURČÁK2 

 

EUROPEAN UNION SECURITY IN TERMS OF UKRAINIAN CONFLICT 
 

 

Abstrakt: Odmietnutie podpisu Asociačných dohôd medzi Ukrajinou a Európskou úniou ukrajinským 

prezidentom Janukovičom, ktoré neskôr vyeskalovalo až do konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, 

prinieslo viaceré zmeny v európskej bezpečnostnej architektúre. Konflikt totiž ovplyvnil nielen samotných 

aktérov konfliktu, ale aj Európu ako celok. Nasledujúca práca sa preto zameriava na analýzu vplyvu ukrajinskej 

krízy na európsku bezpečnosť, pričom analyzuje aj potenciál dopadu krízy na ďalšie formovanie Spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, konflikt,  Ukrajina, Ruská federácia, Európska únia 

 

Abstrakt:Yanukovych's refusal to sign the Associations Agreements between European Union and Ukraine, 

which has escalated into conflict between Ukraine and Russia Federation, has changed the European Security 

Architecture. It is because it has influenced not only direct actors themselves, but also Europe as whole. Because 

of that his paper focuses on the analysis of the Ukraine crisis´s influence on European security, while analysing 

also probability of its impact on shaping of the Common Foreign and Security Policy of the EU.  

Key words: Security, conflict,  Ukraine, Russian Federation, European Union 

 

 

1. ÚVOD 

Keď v novembri 2013 ukrajinský prezident Viktor Janukovič niekoľko dní pred konaním summitu 

Východoeurópskeho partnerstva vo Vilniuse oznámil, že nepodpíše Asociačné dohody s Európskou úniou, 

pravdepodobne netušil ani on, a s ním ani ostatní predstavitelia európskeho spoločenstva, na začiatku akej série 

udalostí sa práve Európa nachádza. Dohody, podľa ktorých sa mala prehĺbiť integrácia s Európskou úniou bez 

záruky členstva prezident odmietol, čo viedlo k masovým demonštráciám, odstúpeniu vlády, odvolaniu 

prezidenta, anexii veľkej časti ukrajinského územia, takmer „zmrazenému konfliktu“ na východe Ukrajiny 

a v neposlednom rade nespočetnému množstvo obetí. 

Konflikt samotný mal však ďalekosiahlejší dopad, pričom ovplyvnil nielen priamych aktérov konfliktu – 

Ukrajinu a Ruskú federáciu - ale aj ďalších aktérov na medzinárodnej scéne, vrátane Európskej únie.  

 

2. KONFLIKT NA UKRAJINE A PRÁVNE ASPEKTY 

„World will never be the same“ (Herman Van Rompuy) 

Udalosti na Ukrajine zastihli Európu nepripravenú. Hoci k eskalácii konfliktu došlo postupne, iba málokto počas 

protestov na Majdane v novembri 2013 predpokladal, že konflikt dosiahne také rozmery a výraznou mierou 

zmení bezpečnostné prostredie Európy. Slová vtedajšieho predsedu Európskej rady Hermana van Rompuya, 

ktorý sa po anexii Krymu nechal počuť, že svet už nikdy nebude rovnaký, dokresľujú novú situáciu.  

Konflikt na Ukrajine v prvom rade priniesol narušenie systému medzinárodného práva, ktorý sa ustálil po druhej 

svetovej vojne.  

Konanie Ruskej federácie bolo v  rozpore s princípmi OSN, ku ktorej sa všetci signatári a teda aj Rusko 

zaviazalo. Článok 2 ods. 4 Charty OSN hovorí: „Všetci členovia sa vystríhajú vo svojich medzinárodných 

stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, ako 

aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi Organizácie spojených národov“. 

Územnú celistvosť garantuje aj Helsinský záverečný akt Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 

z roku 1975 záväzný aj pre Rusko (Helsinki Final Act, 1975). Ten v článku III. hovorí o nedotknuteľnosti hraníc: 

„Účastníci považujú hranice ostatných krajín a krajín v Európe za nedotknuteľné a preto sa teraz a aj 

v budúcnosti zdržia konania, ktoré by ich ohrozovalo. V zmysle dohody si tiež nebudú nárokovať, zadržiavať 

alebo uzurpovať akúkoľvek časť územia ostatných krajín“. 

V neposlednom rade treba spomenúť Budapeštianske memorandum o bezpečnostných zárukách z roku 1994 

(BSASA, 1994). Memorandum podpísali prezidenti Ruska a Spojených štátov amerických a britský premiér 

                                                           
1 Mgr. Monika MASARIKOVÁ, externá doktorandka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu. Akadémia ozbrojených síl gen. Milana 

Rastislava, Štefánika Liptovský Mikuláš, e-mail: masarikova.monika@gmail.com 
2 Prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., vedúci Katedry bezpečnosti a obrany Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava, Štefánika 
Liptovský Mikuláš, e-mail: vojtech.jurcak@aos.sk 
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spolu s Ukrajinou po tom, čo sa rozhodla pripojiť k Zmluve o nešírení zbraní hromadného ničenia. Výmenou za 

vzdanie sa svojho jadrového programu veľmoci prisľúbili Kyjevu ochranu. Anexiou Krymu a následnou 

podporou povstalcov na východe Ukrajiny Rusko porušilo hneď niekoľko bodov krátkeho memoranda.  

Článok 1 hovorí, že účastnícke krajiny, vrátane Ruskej federácie, budú rešpektovať nezávislosť, suverenitu 

a existujúce hranice Ukrajiny. Krajiny sa ďalej v článku 2 zaviazali, že sa zdržia použitia hrozby alebo sily voči 

územnej integrite Ukrajiny, a že žiadne z ich síl nebudú použité voči Ukrajine. 

Porušenie územnej celistvosti Ukrajiny predstavuje vážny precedens a rúca európsky bezpečnostný poriadok. 

Rusko, s ktorým zdieľa hranicu až päť krajín EÚ, sa behom niekoľkých dní zmenilo zo „strategického partnera“, 

ako ho zvykli označovať stovky významných stratégií a dohôd, na rivala Európskej únie (euroactiv.com, 2014). 

Vžitú predstava o Rusku s pro-európskym smerovaním, ktorú vzbudzovalo od skončenia studenej vojny, musí 

Európska únia prehodnotiť a prispôsobiť tomu kroky aj v ďalších oblastiach.  

Európske bezpečnostné prostredie vymedzuje Európska bezpečnostná stratégia (ďalej len „EBS“) z roku 2003. 

Hneď v úvode kapitoly hovorí, že rozsiahla agresia voči niektorému členskému štátu je nepravdepodobná 

(European Security Strategy 2003, s. 3). Za hlavné hrozby považuje šírenie zbraní hromadného ničenia, 

terorizmus, regionálne konflikty, zlyhávajúce štáty a organizovaný zločin. Hovorí tiež, že Európska únia musí 

prehĺbiť vzťahy s Ruskom, ktoré je hlavným faktorom jej bezpečnosti a prosperity (s. 14). 

Aktuálne platná stratégia spred viac ako desiatich rokov dnes už nekorešponduje s meniacim sa bezpečnostným 

prostredím a neposkytuje adekvátny rámec prebiehajúcej nekonvenčnej vojny.  

EBS nepredpokladá konflikt na území niektorého členského štátu a nereflektuje ani na vznik nových hrozieb, 

ktoré sa naplno prejavili aj počas udalostí na Kryme. Stratégia úplne opomína kybernetický priestor, ktorého 

význam neustále narastá. Viaceré hackerské skupiny pritom už teraz zameriavajú svoje útoky na mnohé 

európske krajiny. Z minulosti je známy útok na Estónsko. Posledné útoky na webové stránky Nemecka, poľské 

vládne emaily, či bratislavskú konferenciu GLOBSEC síce nepredstavujú priame ohrozenie bezpečnosti daných 

štátov. Sú však dôkazom, že malá skupina hackerov môže predstavovať vážne riziko v prípade útoku na kritickú 

infraštruktúru štátu. 

Hackeri zohrali významnú úlohu aj počas samotnej anexie Krymu. Hackerom sa podarilo blokovať všetky 

komunikačné systémy, ktoré mohli narušiť plynulý priebeh, od služieb mobilných operátorov, cez navigačný 

systém námorníctva, až po vládne webové stránky vlády. Využiť pritom mohli jednak to, že Ukrajina používa 

ruské systémy, ale tiež infiltráciu vládnych zariadení rôznymi malvérmi, ktoré umožňujú ich kontrolu na diaľku 

(COYLE, 2015). 

Takýto spôsob vedenia vojny pritom predstavuje čoraz častejší fenomén, pre ktorý sa udomácnil názov 

„hybridná vojna“. Pojmom hybridná vojna sa označuje vedenie vojny nekonvenčným, teda iným ako doteraz 

zaužívaným spôsobom, akým bolo vedenie boja na zemi, vo vzduchu, či na vode. Hybridnú vojnu môže 

nepriateľ viesť v kybernetickom priestore, ale aj napríklad prostredníctvom použitia informačnej 

propagandistickej kampane, použitím špeciálnych síl, neoznačených vojsk, či cezhraničnou podporou rôznych 

extrémistických alebo protivládnych síl v danej krajine (NATO Review). Problematickou ostáva najmä reakcia 

na takýto druh boja, kde doteraz osvedčené konvenčné techniky nie sú dostatočným prostriedkom, ale vyžadujú 

zapojenie širokého spektra aj nevojenských nástrojov a techník, s ktorými zatiaľ mnohé krajiny nemajú 

dostatočné skúsenosti. Práve aktivity Ruskej federácie na Ukrajine predstavujú vzorový príklad hybridnej vojny. 

 

3. EURÓPSKA BEZPEČNOSŤ A KONFLIKT NA UKRAJINE 

Zoznam bezpečnostných hrozieb sa pre Európsku úniu v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu rozrástol aj 

o závislosť EÚ na dodávkach energetických surovín, ktoré ju robia zraniteľnou a závislou na vôli a možnostiach. 

Rusko, ktoré v minulosti viac krát preukázalo, že sa nebráni použiť svoje energetické suroviny ako prostriedok 

zahraničnej politiky, pritom ale dodáva do krajín európskej dvadsať osmičky až 34% ropy, 32% zemného plynu 

a 26% tuhého paliva z celkového dovezeného množstva (EURÓPSKA KOMISIA 2014, s. 27). Celková 

závislosť Európskej únie na energetických dodávkach sa pritom s výnimkou roka 2012  neustále prehlbuje 

(EURÓPSKA KOMISIA 2014, s. 67). 

Isté bezpečnostné riziko, ktoré sa v týchto chvíľach javí ako menej závažné, predstavuje aj dlhodobé 

pokračovanie konfliktu na Ukrajine, ktoré by negatívnym spôsobom ovplyvnilo výkon ukrajinskej ekonomiky a 

prehĺbilo infláciu. Zhoršujúca sa ekonomická situácia by zas spätne mohla podnietiť nelegálnu migráciu 

Ukrajincov do pohraničných krajín, kam patrí aj Slovensko. 

Za zmienku stojí tiež fakt, že Rusko anektovaním Krymu získalo neobmedzený prístup ku svojej čiernomorskej 

flotile, ktorá sídli v Sevastopole, len niekoľko desiatok kilometrov od hraníc EÚ. Loďstvo v minulosti zohralo 

významnú úlohu napríklad počas vojny v Gruzínsku, kedy plavidlá blokovali Čierne more (JUHAS & JALABI 

2014). 

Identifikácia hrozieb, ktoré formujú či už vonkajšie alebo vnútorné bezpečnostné prostredie akéhokoľvek aktéra, 

je pritom nevyhnutným predpokladom pre definíciu požadovaných spôsobilostí, ktoré daný aktér potrebuje na 

zvládanie možných kríz. Ako negatívny príklad možno uviesť situáciu, ktorá nastala v priebehu posledných pár 

rokov. V súvislosti s predpokladom, že vznik lokálneho konfliktu je nepravdepodobný a v kontexte 
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medzinárodnopolitického diania po roku 2001 sa väčšina armád zamerala na vytvorenie malých expedičných síl 

schopných rýchlej reakcie. Postupný odklon od teritoriálnej obrany, s ktorou súviselo aj postupné znižovanie či 

spomaľujúca sa modernizácia zastaranej techniky, sa v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu javia ako 

predčasné. Takým bol aj napríklad predaj nórskej ponorkovej základne Olavsvern blízko nórskej hranice 

s Ruskom, ktorú nórski politici pred šiestimi rokmi vyhodnotili ako zbytočnú. Základňu potom kúpil na nórskom 

štátnom „eBay“ podnikateľ Gunnar Wilhelmsen, ktorý ju teraz prenajíma ruským výskumným lodiam (BRAW 

2015). 

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou si vyžiadal okamžitú reakciu zo strany Európskej únie. Zatiaľ čo smerom 

von, teda k Rusku, Európska únia reagovala pomerne promptne, a operatívne prijala niekoľko kôl sankcií, jej 

nepresvedčivá reakcia smerom k vnútorným reformám v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky vyvolala 

zmiešané reakcie. Konflikt na Ukrajine a znovunastolenie témy obrany a bezpečnosti do agendy Európskej únie 

totiž vytvorili predpoklad na otvorenie strategickej diskusie o budúcom smerovaní „euroobrany“, ktorej 

potenciál sa však naplno nevyužil. Pritom práve významné konflikty predstavovali v minulosti medzníky, ktoré 

naštartovali reformy v oblasti bezpečnosti a obrany.  

Po mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie dňa 3. marca 2014, teda tesne po tom, ako ruský parlament 

schválil použitie sily na Kryme, vyzvali politickí lídri európskej dvadsať osmičky Ruskú federáciu na 

deeskaláciu konfliktu. Keď na ich výzvu Kremeľ nereagoval, EÚ uvalila 7. marca 2014 na Ruskú federáciu prvé 

kolo sankcií, ktoré sa týkalo zákazu cestovania a zmrazenia účtov niektorých kľúčových ukrajinských a ruských 

politikov. 

Druhé kolo sankcií bolo začaté v lete 2014 v nadväznosti na zostrelenie lietadla spoločnosti Malajsia Airlines. 

Sankcie predstavovali novú sériu rozšírených reštriktívnych opatrení proti Rusku týkajúcich sa prístupu na 

kapitálové trhy, rezortu obrany, obchodovania s tovarmi dvojakého využitia a citlivých technológií, ktoré boli 

navrhnuté tak, aby mohli byť stupňované.  

Zatiaľ posledné, tretie kolo sankcií, prišlo 16. marca 2015, kedy sa lídri Európskej únie rozhodli predĺžiť 

platnosť druhého kola sankcií do 15. septembra 2015. 

Z pohľadu Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie však zatiaľ v nadväznosti na prebiehajúci 

konflikt nedošlo k významnejším zmenám a politickí predstavitelia pred sebou aj naďalej tlačia viaceré 

nevyriešené otázky.  

Pozitívne možno hodnotiť avizovanú diskusiu o aktualizácii Európskej bezpečnostnej stratégie, ktorej sa 

venovali predsedovia vlád a hlavy štátov na rokovaní Európskej rady v júni 2015. Diskusia vychádzala zo správy 

Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federici Mogherini. Správa rovnakú 

mieru vážnosti pripisuje konfliktom v celom susedstve EÚ, vrátane diania na Ukrajine, v Líbyi, Sýrii, Iraku 

a v sahelskom regióne. Po novom venuje pozornosť aj novým bezpečnostným hrozbám, ktoré v aktuálne platnej 

bezpečnostnej stratégii chýbajú, ako je hybridná vojna, migrácia, kontrola hraníc, energetická a kybernetická 

bezpečnosť (FOREIGN AFFAIRS COUNCIL 2015, s. 2-3).  

Dlhodobým problémom členských krajín je ale absencia finančných prostriedkov, ktorá by umožnila adekvátne 

napĺňanie strategických dokumentov. Financie predstavujú hlavnú prekážku pri obstarávaní kľúčových 

spôsobilostí. Oklieštené financie nútia členské krajiny priorizovať a pristupovať k nákupom striedmo, ale tiež 

limitujú využitie vojenských spôsobilostí, ktoré má EÚ k dispozícii. Limitujú tiež vôľu pôsobiť priamo v mieste 

krízy.  

Náklady na účasť v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod hlavičkou EÚ si totiž 

hradí každý vysielajúci štát. Existujúci mechanizmus Athena, do ktorého štáty prispievajú pravidelne na základe 

svojho hrubého národného produktu, pokrýva totiž len približne 10 % nákladov. Zvyšnú časť nákladov musí 

pokryť konkrétna krajina, ktorá sa zapojí do operácie alebo misie. I keď prednedávnom došlo k aktualizácii 

mechanizmu, udialo sa tak len formálne, pretože ju každé tri roky vyžaduje samotný text rozhodnutia Európskej 

rady o založení mechanizmu. 

Viaceré krajiny EÚ, ktoré sú zároveň aj členskými krajinami NATO, sa na poslednom Aliančnom summite vo 

Walese zaviazali zastaviť pokles výdavkov na obranu a postupne do roku 2020 navýšiť rozpočty na obranu na 

úroveň 2% HDP. Už dnes je ale jasné, že Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko a Taliansko, ktorých obranné 

rozpočty predstavujú takmer 70% výdavkov všetkých členských krajín dohromady, rozpočet znížili, alebo ho 

ponechali na minuloročnej úrovni (BAELE 2015). To vrhá tieň pochybností na reálnu ambíciu naplniť daný 

záväzok. Nárast prostriedkov pobaltských krajín, Poľska a Holandska predstavuje v pomere k celkovým 

výdavkom na obranu relatívne malú čiastku (MASARIKOVÁ 2015). 

Európske krajiny sa tak potykajú s nedostatočnými spôsobilosťami. Lekcia, ktorú si Európa odniesla z operácie 

v Líbyi potvrdila, že členské štáty sú vojensky schopné zasahovať počas krízy. Na druhej strane však Líbya 

poukázala na absenciu strategických spôsobilostí európskych štátov, akými je napríklad dopĺňanie paliva počas 

letu alebo získavanie spravodajských informácií zo strategického územia. Bez poskytnutia týchto kľúčových 

spôsobilostí zo strany Washingtonu by iniciatíva európskych štátov ostala len v teoretickej rovine 

(MASARIKOVÁ 2013). Členské krajiny sa preto dohodli na ich spoločnom obstaraní aj s posilnením 

kybernetických spôsobilostí. Aj pri najoptimistickejšom scenári možno očakávať dostupnosť potrebných 
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prostriedkov až o päť rokov. Otáznym ostáva, do akej miery budú o päť rokov práve tieto spôsobilosti, ktoré 

skôr reagovali na  expedičný potreby ozbrojených síl, odpoveďou na bezpečnostné riziká toho obdobia. 

Samostatnú kapitolu predstavuje politická vôľa, resp. jej absencia. Európska únia je spolok 28 krajín, ktoré majú 

odlišné vnímanie strategických priorít, bezpečnostných hrozieb, ale aj pohľad na ďalšie smerovanie 

bezpečnostnej a obrannej politiky, pričom ale rozhodnutia v tejto oblasti sa prijímajú konsenzom. Zatiaľ čo 

konflikt na Ukrajine už niekoľko mesiacov intenzívne zamestnáva Pobaltské krajiny, či Poľsko, ktoré s Ruskom 

zdieľajú štátnu hranicu, krajiny ako Taliansko,  Malta, a najnovšie aj Grécko, považujú za oveľa akútnejší 

problém masovú nelegálnu migráciu. Pre Veľkú Britániu, Nemecko a Francúzsko zas predstavuje aktuálne 

najväčšie bezpečnostné riziko nárast radikálneho islamizmu. Stovky až tisíce ich občanov sa pridávajú 

k militantnému hnutiu Islamský štát, čo zvyšuje riziko teroristických útokoch v ich krajinách.   

Rozdielne vnímanie priorít v praxi ilustrujú Bojové skupiny EÚ, ktoré sú v pohotovosti od roku 2007, a na 

použití ktorých sa doteraz krajiny EÚ ani raz nezhodli, hoci príležitostí bolo viacero. 

Odlišné postoje a odlišné strategické vnímanie sa naplno prejavili aj počas ukrajinskej krízy. I keď sa krajiny 

v konečnom dôsledku zhodli na uvalení až troch kôl sankcií na Rusko, úspech nebol vždy jednoznačný 

a v priebehu rokovaní sa ozývali viaceré kritické hlasy, ktoré upozorňovali na ekonomickú stránku sankcií 

a negatívny dopad na ekonomiky členských štátov. Hoci rozhodnutie v konečnom dôsledku bolo vždy prijaté 

jednohlasne, niektorí politickí lídri sankcie aj po ich prijatí otvorene kritizujú, čím vysielajú negatívne signály 

Ruskej federácii a podkopávajú závažnosť jej rozhodnutí.  

Paradoxne, pomyselné prvenstvo v tejto „disciplíne“ drží Vyšehradský región, s výnimkou Poľska, ktoré sa ako 

jediná krajina usiluje o posilnenie vojenskej prítomnosti NATO na jeho území.   

Začiatkom tohto roka privítal prezidenta Putina na oficiálnej návšteve maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý sa 

niekoľko dní predtým nechal počuť, že ide budovať nový neliberálny štát a za jeden z úspešných vzorov označil 

Rusko. Výsledkom rokovaní bola dohoda o dodávaní plynu aj nad rámec kontraktu. Sám Orbán označil sankcie 

voči Rusku za „vlastné postrelenie do nohy“ (DAY 2015). Návšteva v Budapešti bola Putinovou prvou 

návštevou v krajine Európskej únie od júna 2014.   

Pozornosť svetových médií na seba upútal aj český prezident Miloš Zeman, ktorý bol jediný štátnik, ktorý sa 

stretol s prezidentom Putinom bilaterálne pri príležitostí osláv skončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Na 

schôdzke totiž poznamenal, že je presvedčený, že sankcie sú krátkodobé a on sám voči nim protestoval 

(SOLDATKIN & LOPATKA 2015). Počas summitu NATO vo Walese zas požadoval dôkazy o prítomnosti 

ruských vojakov na Ukrajine, po čom mu švédsky minister zahraničných vecí Karl Bildt ironicky cez médiá 

odkázal, aby sa opýtal českých spravodajských služieb, ak nejaké majú (RFERL 2014). 

Trojicu uzatvára slovenský premiér Róbert Fico, ktorý sa taktiež zúčastnil osláv konca druhej svetovej vojny 

v máji 2015. Najnovšie zaplnil titulky ruských médií po tom, čo pred stretnutím s prezidentom Putinom označil 

sankcie EÚ za nerozumné a nesprávne a prirovnal situáciu ku situácii na Kube, ktorou sa podľa neho nič 

nevyriešilo. Po návrate na Slovensko svoju cestu obhajoval slovami, ktoré vystihujú podstatu ambivalentného 

postoja viacerých politikov, ktoré najviac podkopávajú silu Európskej únie: 

Sme za jednotný prístup, ale súčasne si vyhradzujeme právo, ako suveréna krajina, povedať svoj názor, 

presadzovať svoje vlastné záujmy, ale pri plnom rešpektovaní potreby zachovať jednotný postoj Európskej únie“ 

(KYSEĽ 2015). 

Prostriedkom, ktorým by EÚ mala Ruskej federácii demonštrovať silu, tak nie je spoločná európska armáda, po 

ktorej volal pred niekoľkými týždňami predseda Európskej komisie Juncker, a ktorú sprevádza viacero 

nevyjasnených detailov. Odstrašujúcim prostriedkom by mala byť práve konzistentná demonštrácia jednotnosti 

a spoločného postupu. 

 

4. ZÁVER 

Ukrajinská kríza sa výraznou mierou podpísala pod zmenu európskeho bezpečnostného prostredia. Ako dôvodila 

práca, Ruská federácia narušením územnej celistvosti Ukrajiny v prvom rade porušila niekoľko medzinárodných 

zmlúv a konvencií ku ktorým sa zaviazala a narušila systém medzinárodného práva, ktorý sa ustálil po druhej 

svetovej vojne.  

Prepísala tiež zoznam bezpečnostných hrozieb, ktoré ohrozujú európsku bezpečnosť a zdôraznila rastúci význam 

informačnej vojny, kybernetických útokov, hybridnej vojny, energetickej závislosti, či nelegálnej migrácie. 

Napriek znovunastoleniu témy bezpečnosti obrany do programu rokovaní lídrov Európskej únie však nedošlo 

k zásadnejšiemu posunu Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, čím sa nevyužil potenciál, ktorý kríza 

vytvorila.  

Bezpečnosť a obranu európskeho spoločenstva aj počas ukrajinskej krízy naďalej garantuje NATO, ktoré po 

prepuknutí krízy najskôr jasne vymedzilo, že bezpečnosť garantuje len svojim členom. Vzápätí zintenzívnilo 

cvičenia v Pobaltí a Poľsku. Na summite NATO vo Walese lídri tiež odsúhlasili posilnenie rotácie spojeneckých 

síl v tomto regióne, ale vyhli sa zriadeniu stálych základní síl NATO. Poľsko a pobaltské krajiny však požadujú 

zriadenie stálych základní, preto sa očakáva, že táto téma bude kľúčovou témou nasledujúceho summitu NATO 
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vo Varšave. Kľúčovú úlohu pritom s najväčšou pravdepodobnosťou zohrajú Spojené štáty americké, ktoré sú 

v otázkach stálej prítomnosti teraz skôr opatrné a odkláňajú svoju zahraničnú politiku smerom k Pacifiku.  

Ukrajinská kríza tak v konečnom dôsledku je nielen o zmene európskej bezpečnostnej architektúry, či systéme 

medzinárodného vzťahov, ale najmä o tom, kto bude garantovať bezpečnosť európskeho kontinentu.  
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BEZPEČNOSŤ EURÓPY V KONTEXTE VZŤAHOV 

S RUSKOM A DOPADOV ARABSKEJ JARI 

 
Martin MAŠĽAN12 

 

EUROPEAN SECURITY IN THE CONTEXT OF RELATIONS WITH RUSSIA  

AND IMPACTS OF ARAB SPRING 
 

 

Abstrakt: Bezpečnosť Európy je veľmi často riešenou a dôležitou témou. Udržiavanie bezpečnosti je finančne 

veľmi náročné a najsilnejšie európske ekonomiky vydávajú na obranu  sumy, ktoré ich radia do prvej 10ky krajín 

s najvyššími výdavkami na obranu. Ak vezmeme do úvahy, že štáty ako Francúzsko, Veľká Británia a Nemecko 

ročne v tejto oblasti minú zdroje približne v objeme 165 mld USD, tak efektivita ich vynakladania je veľmi 

otázna, pretože naša schopnosť brániť sa, alebo vôbec reagovať na existujúcu migračnú vlnu je v podstate 

nulová. Aj v prípade, že dôjde k nášmu ohrozeniu, iba diskutujeme, rozhodujeme kolektívne, pomaly 

a neefektívne. EÚ nie vôbec pripravená na manažment krízových situácií. Neriešim tu okamžité násilné 

zastavenie prúdu migrantov, ale schopnosť vzájomne koordinovať svoje aktivity, brániť svoje hranice. Toto je 

podstatný rozdiel medzi EÚ a krajinami akými sú napríklad USA alebo Rusko. Na sumy, ktoré vydávame na 

svoju bezpečnosť sa môžeme pozerať z viacerých uhlov. Ak ich nazveme výdavkami na zbrojenie, tak to znie 

negatívne, agresívne a evokuje to v nás nákupy zbraní a vojenského materiálu, ako nevyhnutného prostriedku na 

vedenie vojen a zabíjania ľudí. Humánnejším pohľadom je, ak  ich nazveme prostriedkami na obranu. Takto 

nakupujeme zbrane preto, že sa bránime, pred okolitým svetom, ktorý je zlý a plný našich nepriateľov. Problém 

by nastal v prípade, že sa dlhšiu dobu žiadny agresor ani nepriateľ neobjaví, čo by znamenalo problematické 

odôvodňovanie takýchto výdavkov daňovým poplatníkom a možnú potrebu ich postupného znižovania. 

Východiskom je arogantná a agresívna zahraničná politika, ktorá doteraz vždy spoľahlivo vytvárala ako ohniská 

napätia, tak aj ozbrojené konflikty a stále potrebných nepriateľov, presadila vo svete naše záujmy a odôvodnila 

potrebu rastúcich výdavkov na našu obranu. To je politika, ktorá v súčasnosti rozhoduje o celosvetovom dianí. 

Kľúčové slová: zahraničná politika, vojnový konflikt, migrácia, medzinárodné vzťahy, nestabilita, utečenci, 

spolupráca 

 

Abstract: The security in Europe is solved very often , it´s very important topic. The maintenance of required 

security level needs a lot of financial costs and the strongest european economics spend for defense amounts 

which takes them among the dozens of most spending world countries.. If we take into consideration that 

countries as France, Great Britain and Germany spend for this area approximate 165 bilion USD per year, then 

the effectiveness is very questionable because our abitlity to face a danger or only react on existing migration 

wave is substantionally closed to zero. Although we are threatened, we only discuss, act collectively, slowly and 

inneficient. European community is absolutely not prepared for the management of crisis situations. I do not 

solve the immediate and violent stop the migrants flow but inability to mutually coordinate the activities, 

protection the borders. This is the most important difference between EC and countries as a USA and Russia.The 

amounts issued for the security can be viewed from several angles. If we call them the expenses for armaments it 

sounds negative, aggressive and evokes the buying of weapons and military equipment which are necessary for 

the war and killing the people. More humane view is, if we call them means for defense. Then we buy weapons 

due to the necessity to defend ourselves, because surrounding world is evil and full or our enemies. We could 

meet the problem in the case that any agressor or enemy will not arise for a long period, which could mean the 

problematic justification of such costs to the taxpayers and possible requirements for their gradaul reduction. The 

solution is arrogant and aggressive foreign policy which has always reliably formed the war tensions, military 

conflicts and still necessary enemies. Such policy has always enforced our interests in the world and justified the 

necessity to increase the expenses for our defense. That´s policy which currently decide about the world events.   

Key words: foreign policy, military conflict, migration, international relation, instability, refugees, cooperation  
 

 

ÚVOD 

V súčasnosti sa Európa pýši tým, že existuje už 70 rokov bez vojen, čo je pravdepodobne najdlhšie 

obdobie v jej histórii. Samozrejme menšie konflikty sa tu v tomto období vyskytli, ale aj napriek tomu toto 
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obdobie môžeme nazvať mierovým. Vojny, ale náš kontinent v minulosti neustále sprevádzali, väčšina 

dôležitých svetových konfliktov bolo vybojovaných na tomto území. Pre tento kontinent bola vojna po dlhé roky 

dôležitým exportným artiklom a dlhodobo sme ju vyvážali do krajín všetkých svetadielov. V Európe žijú 

väčšinou kresťania, ktorí ale touto láskou k boju a vojnám pripomínajú skôr určitú časť vyznávačov Islamu, proti 

ktorým súčasnosti ostro vystupujú a bojujú. Súčasná situácia v Európe je dokladom toho, že sme sa z minulých 

udalostí doteraz nepoučili, zabudli sme kadiaľ prechádzala a ako fungovala železná opona, stále máme sklon 

skôr ku konfrontácii ako kooperácii. Dodnes si mnoho Európanov spája štáty ako Maďarsko alebo Slovensko 

s Východnou Európou. Môže to byť spôsobené nedostatočnými geografickými znalosťami, alebo tým, že ich 

Európa končí východnou hranicou Schengenu. V prípade, že by vnímali Európu, ktorá siaha až po Ural, tak by 

vedeli, že tieto štáty patria do Európy centrálnej. To je jednou z typických čŕt nášho európskeho spolužitia. 

V rámci budovania bezpečnej Európy Rusko odmietame, aj napriek tomu, že zaberá viac ako tretinu európskeho 

územia, historicky a aj v súčasnosti má v rámci tohto kontinentu veľmi významné postavenie. Porazilo 

fašizmus, od konca druhej svetovej vojny je nukleárnou veľmocou, disponuje obrovskými surovinovými 

zdrojmi, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou fungujúcich ekonomík. Ich postupné vyčerpávanie neustále zvyšuje ich 

význam. Pravdou tiež je, že tento štát si toto postavenie uvedomuje, čomu v prípade potreby prispôsobuje aj 

svoje správanie. Toto je ale typické pre mocných súčasného sveta.       

Rastúce výdavky na zbrojenie spojené so stále arogantnejšou a agresívnejšou svetovou politikou, môžu 

znamenať koniec obdobia kľudu v Európe. V súčasnosti čelíme 2 základným problémom, prvým je migračná 

vlna, ktorú sme v podstate sami spôsobili a druhým konflikt na Ukrajine, vyvolaný neustálou konfrontáciou 

„proruských“ a „proeurópskych“ síl v tomto štáte . Dnes si už pravdepodobne uvedomujeme, že kvôli 

postupnému ochladzovaniu  a vyostrovaniu vzájomných vzťahov boli naše snahy o vstup Ukrajiny do NATO  

rovnakou provokáciou a nezmyslom, akým by bol pokus o vstup Mexika do bývalej Varšavskej zmluvy, o ktorý 

by niekto usiloval rok po skončení karibskej krízy. Každý samostatný štát sa síce má právo rozhodnúť o svojom 

smerovaní, ale oba pokusy o takéto integrácie by dopadli pravdepodobne rovnako, bez ohľadu na svoju 

demokratickú podstatu. 

Agresivitu a konfrontačný charakter súčasnej svetovej politiky je možné deklarovať prostredníctvom 

odpovede jedného z jej aktérov na  otázku týkajúcu sa nepriateľov. Priama odpoveď Irán a Putin je v kontexte 

prebiehajúceho predvolebného boja a teda aj budúceho možného smerovania najdôležitejšej svetovej mocnosti , 

zarážajúca a nepotrebuje vôbec žiadny komentár. Ešte v pomerne nedávnej minulosti sme boli v odpovediach 

politikov zvyknutí na istú diplomaciu, toleranciu a slušnosť, v takýchto odpovediach sa nebezpečenstvá spájali 

napríklad s hladom a biedou vo svete, potrebou ochrany životného prostredia alebo prehlbujúcimi sa sociálnymi 

rozdielmi. Problematike nášho vzťahu k Moslimom a rastúceho odporu voči Putinovi sa budeme detailnejšie 

venovať v nasledujúcom texte. Pri takto koncipovanej zahraničnej politike a medzinárodných vzťahoch bude ale 

vždy platiť, že čím vyššie výdavky na bezpečnosť, tým menej bezpečný kontinent, svetadiel a svet.         

 

EURÓPSKA ÚNIA A JEJ SÚČASNÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA VOČI RUSKU. 
Z uvedeného je zrejmé, že vzťahy Ruska a Európskej únie (ďalej len EÚ) po  páde železnej opony a 

rozpade Spoločenstva nezávislých štátov (ďalej len SNŠ) nie je možné charakterizovať inak ako napäté. Rozpad 

Sovietskeho zväzu ako aj celého socialistického bloku a zmeny, ktoré prebehli v nástupníckych krajinách 

neznamenali očakávané zmiernenie medzinárodného napätia. Vo vzájomných vzťahoch sa síce vyskytujú aj 

obdobia istého oteplenia, ale napätie je tu prítomné stále, prejavuje sa s rôznou intenzitou, ktorá v poslednom 

období, hlavne kvôli anexii Krymu a vypuknutiu konfliktu na Ukrajine stúpa. Je si treba ale uvedomiť, že Rusko 

bolo vždy svetovou veľmocou a takou sa cíti aj v súčasnosti, čo znamená, že si bude brániť svoje záujmy, tak 

ako si ich vo svete bránia aj ostatní významní medzinárodní hráči. Rozpadom Sovietskeho impéria vznikli 

v Európe nové štáty, ktoré mali s vládou Sovietskeho zväzu svoje skúsenosti a preto logicky hľadali ochranu 

v integračných zoskupeniach. V súčasnosti sú už napríklad Litva, Lotyšsko a Estónsko členmi ako EÚ, tak aj 

Severoatlantickej aliancie. Konštruktívny dialóg medzi alianciou a Ruskom v podstate nikdy neexistoval 

a neexistuje ani v súčasnosti. Prerozdelenie síl v Európe, neustále snahy o rozšírenie aliancie priamo k hraniciam 

Ruska, ako aj nárast počtu jej členov v Európe vyvoláva v Rusku pocit ohrozenia a snahy o zastavenie tohto 

trendu. Toto všetko sa premieta do rastúcej nervozity a výdavkov na zbrojenie, čoho dokladom je aj prijatie 

Národnej stratégie RF do roku 2020 a bezpečnostná politika. Táto bola prijatá v roku 2009 a veľmi presne 

definuje vzťah Ruska k snahám NATO o neustále rozširovanie aliancie smerom k jeho hraniciam, ako aj priority 

ruskej zahraničnej politiky, medzi ktoré budú patriť bývalé krajiny SNŠ a organizácia zmluvy o kolektívnej 

bezpečnosti (ODKB), orientácia na krajiny akými sú Čína a India. Európska únia, ako strategický partner, 

v tomto dokumente zadefinovaná nie je. Rusko postupne pristupuje k najväčšej reorganizácii svojich 

ozbrojených síl po roku 1945, zameranej na postupné znižovanie početného stavu a profesionalizáciu, ako aj 

70%né prezbrojenie armády. S realizáciou stratégie je spojený aj rast výdavkov na zbrojenie. Podľa 

strategických plánov má Rusko do konca roku 2020 investovať približne 700 mld USD do modernizácie svojich 

zbraňových systémov. Plánované výdavky sú síce iba zlomkom výdavkov, ktoré na armádu vynakladal bývalý 

Sovietsky Zväz, ale od roku 2009 badať ich postupný opätovný nárast z 64,5 mld na minuloročných cca. 85 mld, 
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čo predstavovalo 4,1% z HDP. Pri posudzovaní tohto nárastu výdavkov na zbrojenie treba brať do úvahy fakt, že 

od roku 2001 veľmi významne rastú aj výdavky na zbrojenie v USA, ktoré sa postupne zvyšovali zo sumy 290 

mld v roku 2001 na súčasných 600 mld USD, čo predstavuje nárast prevyšujúci 100%. Vo vzťahu 

k Euroatlantickému priestoru je národným záujmom Ruska budovanie otvoreného systému kolektívnej 

bezpečnosti. 

 
POSTAVENIE RUSKÝCH NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN ŽIJÚCICH V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH 

BÝVALÉHO SPOLOČENSTVA NEZÁVISLÝCH ŠTÁTOV. 
Problémom štátov, ktoré sa vytvorili po páde Sovietskeho zväzu a následnom rozpade SNŠ, sú aj 

početné ruské národnostné menšiny žijúce v týchto krajinách, ktoré v niektorých z nich predstavujú až 40% 

obyvateľstva. Budem sa bližšie venovať iba krajinám, ktoré môžu mať, alebo už majú priamy vplyv na 

európsko-ruské vzťahy. Na Ukrajine žije okolo 18% Rusov, ktorí sú situovaní hlavne vo východnej časti krajiny. 

Na Kryme je to napríklad až 58% obyvateľstva, v Doneckej a Luhaňskej oblasti po 39%, v Charkovskej 26%. 

Naviac, podľa výskumov, až 40% ukrajinského obyvateľstva považuje ruštinu za svoj materinský jazyk. 

Podobná situácia je aj v Pobaltských republikách, pretože v Lotyšsku je 27% Rusov, pričom až 50% obyvateľov 

Rigy je tejto národnosti, v Estónsku je to niečo cez 30%  s 37%ným podielom v hlavnom meste Tallin. 

Postavenie hlavne ruskej menšiny v Pobaltských krajinách je veľmi problematické, nakoľko aj skoro 20 rokov 

po rozpade Sovietskeho zväzu je viac ako polovica príslušníkov tohto etnika žijúca na týchto územiach bez 

vlasti, pretože občianstvo môže získať iba po zložení jazykovej skúšky. Používanie ruštiny ako „jazyka 

okupantov“ je v oficiálnom styku zakázané a tvrdo sankcionované. V Lotyšsku sa tomuto venuje Lotyšské štátne 

jazykové stredisko, ktoré od svojho založenia v roku 1992 už za použitie ruštiny pokutovalo tisíce obyvateľov. 

Tu žijúci Rusi, bez jazykovej skúšky, nie sú občanmi týchto štátov aj napriek tomu, že sa tu narodili a vyrástli. 

Ako občania nemajúci základné práva, čize neobčania,  nemôžu voliť, ani kandidovať, bežným trendom je 

prispôsobovanie ich mien do jazyka krajiny, v ktorej žijú. Samozrejmý je aj zákaz akýchkoľvek ruských nápisov. 

Pre úplnosť je potrebné dodať, že podobne je na tom v týchto krajinách aj Poľská menšina.   

Pobaltské krajiny sú už viac ako 10 rokov členmi EÚ a NATO. Členstvo v týchto organizáciách im 

prináša značné výhody, ale malo by byť spojené aj s plnením povinností a dodržiavaním určitých pravidiel. EÚ 

patrí medzi svetových lídrov v dodržiavaní ľudských práv a riadi sa demokratickými hodnotami. V Baltských 

krajinách sú tieto hodnoty skreslené a ich dodržiavanie v podstate nikoho kompetentného nezaujíma. Dokladom 

toho je fakt, že už pri rokovaniach Estónska o vstupe do EÚ  odmietli Estónci v súvislosti s ruskou menšinou 

použiť výraz integrácia, alebo vyjadrenie hovorcu súdneho dvora Európskeho spoločenstva, že Litva má právo 

politovšťovať mená svojich obyvateľov patriacich k menšinám. Samozrejme je možné chápať túto vzájomnú 

intoleranciu, ktorá má korene v krivdách, ktoré boli spáchané v minulosti. Takéto postoje však môžu viesť 

k roztočeniu špirály nových krívd a odplát a vyhrocovaniu vzťahov týchto krajín a Ruska, ktoré situáciu svojich 

menšín v týchto krajinách sleduje. Z globálneho pohľadu tu v podstate dochádza k tomu, že bezvýznamní 

medzinárodní hráči úplne zbytočne a zatiaľ beztrestne provokujú spiaceho medveďa. Samozrejme môžeme sa na 

to pozerať z rôznych uhlov pohľadu, ale v kontexte súčasnej Európy je jedným z nich aj ten, že je to iba 

nebezpečná a tolerovaná provokácia, ktorá keby bola namierená proti občanom americkej národnosti, žijúcim 

kdekoľvek na svete, vyvolala by na strane USA adekvátnu, ráznu a plne odôvodniteľnú reakciu. Bohužiaľ 

tomuto stavu nevenujeme primeranú pozornosť, neexistujú akékoľvek vonkajšie snahy a tlaky smerujúce 

k náprave existujúcej situácie, aj napriek tomu, že v EÚ existuje značný počet organizácií zaoberajúcich sa 

demokraciou a dodržiavaním ľudských práv. Tieto práva sú v absolútnej väčšine európskych krajín aj dlhodobo 

dodržiavané. O porušení ľudských práv v Rusku, alebo inej časti sveta, sme informovaní okamžite. O tom, ako je 

to s ich dodržiavaním v okolí Baltického mora, nevieme v podstate nič. V prípade, že by sme súčasným 

migrantom v EÚ garantovali podobné práva a podmienky, aké majú ruské národnostné menšiny v týchto 

krajinách, ich prúd by postupne pravdepodobne samovoľne ustal. 

 
UKRAJINSKÝ KONFLIKT A JEHO VPLYV NA MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

Na Ukrajine sa od jej vzniku v roku 1991 odohráva mocenský boj medzi Ruskom a západnou Európou. 

Tieto snahy o jej ovládnutie viedli k tomu, že tu existovali iba prorusky, alebo prozápadne orientované vlády. 

Neexistovali tu žiadne snahy o dosiahnutie akéhokoľvek konsenzu, ktorý by v sebe zahŕňal rozumné požiadavky 

zúčastnených strán. Vláda strán orientovaných smerom k Moskve sa často končila predčasne na Majdane. 

Takáto konfrontačná politika typu „kto z koho“, obojstranná neochota hľadania konsenzu a integračné snahy 

Ukrajiny postupne eskalovali napätie, čo v konečnom dôsledku viedlo k otvorenému vojenskému konfliktu na 

východe krajiny, kde ako sme už spomínali, žije početná rusky hovoriaca národnostná menšina. Tento vypukol 

začiatkom roku 2014 a aj napriek niekoľkým snahám o prímerie sa tu dodnes ozývajú výstrely. Súčasnú situáciu 

by sme mohli nazvať napätou remízou, s ktorou nie je spokojná ani jedna zo zúčastnených strán. Pozitívom je, že 

ani jedna bojujúca strana sa konflikt nesnaží v súčasnosti rozhodnúť rastúcim vojenským tlakom na svojho 

protivníka. Problém však určite nevyrieši dvojnásobné zvýšenie výdavkov na obranu, ktoré Ukrajina deklaruje. 

Nakoľko je tu nepriamo (priamo) zaangažované aj Rusko, logickou odpoveďou Európy, podporujúcu legitímne 
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zvolenú Ukrajinskú vládu, bolo zavedenie ekonomických sankcií voči tejto krajine, na ktoré táto zareagovala 

voči Európe rovnako. Po zavedení vzájomných sankcií klesala výmena medzi Ruskom a EÚ o viac ako 10%. 

Zaujímavé pritom je, že v rovnakom sledovanom období výmena medzi USA a Ruskom naopak o 7% stúpla, 

nakoľko jedným z hlavných iniciátorov zavedenia ekonomických sankcií voči Rusku boli samotné USA .   

Rusko sa kvôli existujúcim problematickým vzťahom s Európou a výpadkom vzájomnej obchodnej 

výmeny, snaží o získanie nových strategických partnerov. Logickou voľbou je tu Čína, krajina ktorej 

medzinárodný význam neustále narastá a disponuje jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich svetových 

ekonomík. Vzájomná obchodná výmena medzi Ruskom a Čínou má rastúci trend a mala by dosiahnuť úroveň 

100 mld USD. Boli podpísané dohody a dodávkach zemného plynu v objeme 400mld USD. Obe krajiny tiež 

podpísali menovú dohodu, podľa ktorej sa v ich vzájomnom obchode zvýši podiel národných mien, podiel rubľa 

a jüanu postupne narastá. Cieľom tejto dohody je posilnenie významu juanu a oslabenie medzinárodného 

postavenia amerického dolára, ako oficiálnej medzinárodnej rezervnej meny, ktorou sa zúčtováva veľká časť 

svetového obchodu. Toto postavenie dolára je pozostatkom povojnového obdobia a dohôd z Bretton Woods 

z roku 1944, na čom sa nič nezmenilo ani po ukončení platnosti týchto dohôd v roku 1971. Čína mala už dlhšie 

podpísané rovnaké dohody aj s Japonskom, Kórejskou republikou, Brazíliou a Argentínou, ale aj s Londýnom, 

Parížom, Frankfurtom a Zürichom. Samotné dohody zatiaľ nemajú silu na to, aby ukončili úlohu dolára ako 

svetovej rezervnej meny, ale postupne ho oslabujú a jeho podiel postupne klesá na dnešných cca. 60%- približne 

25% rezerv je v súčasnosti vytváraných v Eur (zavedenie tejto spoločnej meny bolo zatiaľ jeho najciteľnejším 

oslabením), už viac ako 40 centrálnych bánk má menové rezervy aj v jüanoch. Ďalším dokladom spolupráce 

Číny a Ruska je aj asi 60  spoločných projektov, ktoré sa nachádzajú v rôznych štádiách realizácie. Časť z nich 

bola v súčasnosti spomalená, alebo odložená, čo spôsobil jednak pomalší ekonomický rast v Číne a rastúce 

problémy Ruska spájajúce sa s poklesom rubľa, pádom cien ropy, ktorá je hlavným exportným artiklom, 

problémami získavania finančných zdrojov kvôli sankciám. Tieto okolnosti majú samozrejme negatívny vplyv 

na vzájomnú spoluprácu týchto krajín v roku 2015, ktorej pokles sa odhaduje do konca roka na zhruba 30%. 

V tomto prípade je oveľa dôležitejšie sledovať trend smerovania Ruska a jeho odklon od Európy. Jedným z 

pravidelných zdrojov svetového napätia sú surovinové zdroje, no a aké sú tie nachádzajúce sa na ruskom území, 

zatiaľ v podstate iba odhadujeme. V 80-tych rokoch minulého storočia sa zásoby ropy, ako základu všetkých 

ekonomík, odhadovali na 50 rokov, čo viedlo k snahe o vývoj  rôznych alternatív, uplatnenie ktorých sa v praxi 

zatiaľ neosvedčilo . Strategické postavenie ropy v ekonomike sa teda nezmenilo. V dnešnej dobe už vieme, že 

ropy je oveľa viac, ako sme predtým odhadovali, no pri súčasnej stále rastúcej spotrebe je stále dôležitejšie aj ich 

rozmiestnenie.    

V tejto ekonomickej vojne vedenej v Európe nemôže zvíťaziť ani jedna zo zúčastnených strán. Jej 

konečným dôsledkom, nakoľko súperíme iba v rámci tohto kontinentu, bude iba celkové ekonomické oslabenie 

Európy a jej medzinárodného postavenia. Obaja zúčastnení hráči v podstate strieľajú iba na jednu bránu a dávajú 

si vlastné góly. Aj v prípade nášho víťazstva, čiže akejkoľvek  porážke Ruska, sa toto bude následne cítiť stále 

viac ohrozené ako vojensky, tak aj ekonomicky, bude v ňom stúpať vnútorné napätie, čo môže viesť 

k hraničným situáciám a riešeniam. Konflikt na Ukrajine a možný budúci vývoj v Pobaltí môže mať istú 

spoločnú črtu. Aká situácia nastane ak sa Rusko rozhodne brániť záujmy občanov ruskej národnosti žijúcich 

v tomto regióne? Samozrejme tieto štáty sú členmi aliancie, ale je diskutabilné, či by táto riskovala globálny 

konflikt, v prípade akejkoľvek ruskej intervencie kvôli krajinám, kde spolu žije niečo cez 6 miliónov 

obyvateľov, z ktorých je naviac 2 milióny Rusov. Teoreticky určite áno, či aj prakticky je lepšie sa nikdy 

nedozvedieť. V prípade, že sa Rusko podarí dohnať  do hraničných situácií, tak je pravdepodobné, že ono takúto 

konfrontáciu riskovať bude. 

 
REVOLUČNÁ VLNA V KRAJINÁCH SEVERNEJ AFRIKY A BLÍZKEHO VÝCHODU. 

Od roku 2011 prebehla postupne krajinami Severnej Afriky a Blízkeho Východu revolučná vlna 

nazývaná, ako Arabská jar. Pôvodcom jari bola Jazmínová revolúcia, ktorá sa z Tuniska  rýchlym tempom 

rozšírila do ďalších afrických krajín akými sú Maroko, Egypt, Líbya  ale aj do Sýrie, Kuvajtu, alebo Jemenu. 

Hlavnú príčinu vzniku tejto revolučnej vlny je možné hľadať v tom, že západný svet uznal, legitimizoval a 

podporil Moslimské bratstvo, ako oponenta režimov (vojenských, prezidentských), ktoré existovali v týchto 

krajinách. Pod zámienkou šírenia našich princípov a spôsobu života, sme teda opätovne bez akéhokoľvek 

mandátu sledovali presadzovanie svojich záujmov a zasahovali do vnútorných záležitostí suverénnych 

a zvrchovaných štátov. Takéto zasahovanie je však v súčasnosti skôr pravidlom, ako výnimkou. Podporili sme 

hnutie ktorého mottom je: „Džihád je našou cestou. Zomieranie na Alláhovej ceste je našou najväčšou nádejou“, 

ktoré bolo vo väčšine krajín predtým zakázané. Dôvody tejto podpory mohli byť rôznorodé, mohla by sem patriť 

snaha o oslabenie Ruského vplyvu v oblasti Stredozemného mora, poprípade snahy Afrických štátov 

o vybudovanie Africkej únie, ktoré sa datujú do roku 2002.  Snahám o jej vznikpredchádzal podpis Deklarácie v 

Syrte (Líbya), ktorá bola vytvorená podľa vzoru EÚ. V roku 2009 sa predsedom Africkej únie stáva  Muammar 

Kaddáfíado popredia sa dostávajú otázky jednotnej africkej meny, cestovných dokladov a tiež myšlienka 
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Spojených štátov afrických. Samozrejme hovoríme tu iba o snahách, ale je otázne, či by takto konsolidovaná a 

ekonomicky zjednotená Afrika všetkým vyhovovala. 

V krajinách, kde prebehli revolúcie, boli následne vypísané a uskutočnené parlamentné voľby, pričom 

sa vôbec nebralo do úvahy, že voľby západného typu nemajú vo väčšine z týchto krajín absolútne žiadny 

význam. Paradoxne môžu viesť napríklad k tomu, čo sa stalo vo weimarskom Nemecku (nástup Hitlera,). 

Výsledkom takýchto volieb môžu byť teda režimy horšie, ako tie, ktoré sme pôvodne chceli zvrhnúť. K moci sa 

po týchto voľbách dostávajú v jednotlivých krajinách postupne strany nami podporovaného Moslimského 

bratstva. V Egypte sa napríklad Moslimské Bratstvo a Mursí snažili monopolizovať moc, prisvojovali si 

právomoci, aké nemali ani faraóni. Našej podpore sa však Mursí tešil ešte aj vtedy, keď proti nemu v uliciach 

protestovalo 30 miliónov Egypťanov. Stav v Egypte po „demokratických voľbách“ je možné charakterizovať aj 

vyjadrením člena parlamentu, ktorý na jeho prvom porevolučnom zasadaní na otázku, kde sú ženy, ktoré 

v povstaní hrali obrovskú úlohu, ale v parlamente nie je žiadna, odpovedal:“ Sú v našich srdciach.“ Toto je ale 

bežné postavenie žien v moslimskom svete a zatiaľ je zbytočné očakávať nejaké závažnejšie zmeny. Ďalším 

dokladom funkčnosti takýchto volieb môže byť Líbya. Tu v roku 2012 síce skončila Strana spravodlivosti 

a rozvoja (Moslimské bratstvo) až na druhom mieste, ale stáva sa v parlamente najväčšou stranou, lebo víťazná 

Aliancia národných síl sa skladá z 58 strán a 236 nevládnych organizácií. Skladba víťaznej strany  je pre 

roztrieštenosť Líbye typická. Je len málo pravdepodobné, že by z akýchkoľvek volieb vzišla funkčná koalícia 

schopná viesť a riadiť túto krajinu. Oveľa pravdepodobnejší je scenár zdĺhavého vojenského konfliktu 

a neustáleho boja a moc, ktorý je tu v súčasnosti realitou.   

  Revolučná vlna mala v jednotlivých krajinách rôznu povahu. Za úspešné ich môžeme považovať tam, 

kde prebehli viac menej nekrvavou formou, teda v  krajinách ako sú Egypt, Tunisko alebo Maroko. Ich 

úspešnosť tu, ale  hodnotíme iba prostredníctvom priebehu a počtu obetí, vôbec neberieme do úvahy ich možné 

dopady na medzinárodné vzťahy. Existujú však krajiny, kde revolučné zmeny neprebiehali a dodnes 

neprebiehajú pokojnou formou, akými sú Líbya a Sýria. Do týchto krajín revolúcie bohužiaľ priniesli vojenské 

konflikty, množstvo obetí a chaos. Ich územie je dodnes rozdelené na viac častí, ovládaných znepriatelenými 

bojujúcimi stranami. Tieto dlhotrvajúce konflikty majú negatívny vplyv na miestne obyvateľstvo a vytvárajú 

silné migračné tlaky, s ktorých zvládnutím, bojuje ako Európa, tak aj krajiny, ktoré s týmito konfliktmi priamo 

hraničia. Pri takom vysokom počte migrujúceho moslimského obyvateľstva je v podstate nemožné vôbec sa 

pokúsiť o selekciu islamských radikálov, ktorí sa takto bez problémov  dostávajú na územie európskych štátov. 

Aké vášne medzi väčšinovým európskym obyvateľstvom dokáže vyvolať ich praktické nasadenie sme videli už 

v minulosti a pravdepodobne sa s nimi ešte znovu stretneme.   

Môžeme konštatovať, že už aj Afrika má svoju farebnú revolúciu-jazmínovú. No ak by sme brali do 

úvahy výsledky farebných revolúcií už uskutočnených v Európe, tak možno budeme Tunisanov skôr ľutovať. 

Všetci vieme, čoho sa po ružovej dočkali Gruzínci, či po oranžovej Ukrajinci. Je typickým paradoxom dnešnej 

doby, že za úspechom Moslimského bratstva stojí najmä ekonomika a civilizácia Západu. Našou 

angažovanosťou v danom regióne sme dosiahli iba to, že sme ho v podstate destabilizovali, zvrhli sme z nášho 

pohľadu funkčné a spriatelené režimy, ktoré s nami dlhodobo spolupracovali. Tieto sme nahradili novými, 

nevyspytateľnými a možno ešte horšími. 

 

SÚČASNÁ MIGRÁCIA AKO DÔSLEDOK ARABSKEJ JARI 

Súčasná imigrácia nie je bežnou imigráciou s ktorou sa každý deň stretávajú USA. Je to v podstate 

koordinované a organizované sťahovanie národov, pred ktorým Európa doposiaľ zatvára oči. Namiesto toho, aby 

sme sa snažili urýchlene odstrániť príčiny, akými sú existujúce konflikty a nefunkčná ochrana hraníc, budeme sa 

ďalších 15 rokov snažiť o odstránenie následkov. Ak sa nám to vôbec podarí, tak to nebude ani lacné a ani 

jednoduché. Európska únia je za existujúcej situácie, z pohľadu ochrany hraníc, absolútne nefunkčným útvarom. 

Len veľmi ťažko je možné si predstaviť, že by podobná situácia existovala na hraniciach USA alebo Ruska. 

V podstate ochrana hraníc EÚ čiastočne korešponduje s jej celkovým fungovaním. Je tu veľa štátov a veľa 

záujmov, ťažké a zdĺhavé dohody, málo akčné centrálne orgány bez potrebnej vážnosti a právomocí, na rozdiel 

napríklad od tých, ktoré existujú napríklad v USA.   Zavedenie kvót je síce riešením presného prerozdelenia 

imigrantov medzi jednotlivé členské štáty, ale bez odhadu konečného počtu osôb, ktoré sa budú medzi štáty deliť 

stráca svoj význam. Existujú rôzne odhady počtov, ale akýkoľvek presnejší odhad konečného stavu za súčasnej 

situácie v podstate možný nie je. To, že Európa pomôcť chce už ukázala, ale takáto pomoc nesmie prekročiť 

únosnú mieru. Deklarované otvorenie európskych dverí je chybou nie z pohľadu potreby pomáhať, tá je ľudská a 

v prípade existencie vhodných podmienok pochopiteľná. Chybou je, ak toto zadeklarujeme v období, keď už iba 

s veľkými problémami zvládame existujúci prúd migrantov a nie sme ich schopní akokoľvek selektovať, pretože 

týmto iba opätovne navýšime ich budúce počty.   

V súčasnosti absorbujeme enormné počty migrantov. S týmto už má Európa svoje skúsenosti 

z minulosti, pretože napríklad v roku 1992 migrovalo do krajín EÚ približne 672 tisíc migrantov, v roku 2001 to 

bolo 424 tisíc. Podľa odhadov počet migrantov nachádzajúcich sa na území EÚ koncom tohto roka tieto hodnoty 

prekročí. Hlavným dôvodom migrácie je konflikt v Sýrii, kvôli ktorému už opustilo územie  Sýrie viac ako 5 
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miliónov miestnych obyvateľov, ale aj situácia v Afganistane a Eritrei. Migrujúce obyvateľstvo je možné 

rozdeliť na utečencov a ekonomických migrantov, teda migrantov ktorí prichádzajú z ekonomických dôvodov. 

Európa je ich cieľom kvôli možnosti dosiahnutia oveľa vyššej životnej úrovne, ale aj kvôli existujúcej legislatíve 

týkajúcej sa zlúčenia rodiny. Kým utečenci (osoby, ktoré boli v materskej krajine v ohrození života) majú 

medzinárodne garantované práva a nárok na udelenie azylu väčšinou spĺňajú, u ekonomických migrantov je to 

individuálne. V prípade, že im nebude udelený azyl, je potrebné ich vrátiť do krajiny pôvodu. Pri súčasnej 

migračnej vlne bude veľmi problematické a nákladné túto časť migrantov, ako vyselektovať, tak aj zabezpečiť 

ich návrat do pôvodných krajín. V prípade úspešného ukončenia azylového procesu je pre žiadateľov potrebné 

zabezpečiť ubytovanie a zlúčenie rodiny, takže ich počet sa v konečnom dôsledku navýši. Počet migrantov 

v Európe je zatiaľ v podstate zanedbateľný (či už v absolútnom vyjadrení, alebo v prepočte na 1 obyvateľstva) 

v porovnaní s ich počtom v utečeneckých táboroch v Turecku ( 1,6 milióna), Libanone (1,1 milióna utečencov 

v porovnaní s 4 miliónmi obyvateľov) alebo Jordánsku (600 tisíc). Pre väčšiu časť týchto utečencov je však 

cieľovou destináciou Európa. V prípade zastavenia migračného prúdu do Európy sa bude o nich treba postarať 

v táboroch, v ktorých sa nachádzajú. Základnými pozitívami migrácie sú zabezpečenie chýbajúcej časti 

obyvateľstva v produktívnom veku, obohatenie sociálnej a kultúrnej výmeny. Podmienkou týchto pozitívnych 

dopadov je úspešná integrácia utečencov/migrantov do prijímajúcej spoločnosti. Predpokladom takejto integrácie 

je koordinovanie a zvládanie migrujúcich, ich postupné zaradenie do normálneho života, ako aj pozitívny 

(neutrálny) prístup k nim u majoritného obyvateľstva.  Pokiaľ sa nepodarí naplniť tieto predpoklady, či už vinou 

neexistujúcej spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky EÚ, alebo z iných dôvodov,  náklady spojené 

s migračnou vlnou vysoko presiahnu jej možné prínosy.   

Namiesto migračných pozitív, to môže znamenať budúcu hospodársku recesiu a pokles životnej úrovne 

majority spojený s rastom protimenšinových nálad. To bolo a je vždy živnou pôdou pre rast popularity 

radikálnych strán, ktoré ponúkajú jednoduché, rýchle a účinné riešenia. Víťazstvo radikálov v jednom alebo 

dvoch menších európskych štátoch veľkou hrozbou nie je, ale ak sa dostanú k moci v 10tich štátoch so 70%mi 

európskeho obyvateľstva, dôjde k zmene fungovania Európy a k jej oslabeniu. V súčasnosti je to ešte síce 

nepredstaviteľné, ale podľa minulých skúseností určite nie nemožné. Európa je na medzinárodnom poli stále 

významným hráčom so značnou vojenskou a ekonomickou silou o ktorú, ale postupne svojou súčasnou 

krátkozrakou zahraničnou politikou, s minimom proeurópskych prvkov,  prichádza a uvoľňuje tak miesto 

ostatným svetovým veľmociam. . Všetci už doplácame na vyhrotené vzťahy s Ruskom a vzájomné sankcie. 

Celková situácia pravdepodobne povedie iba k celkovej recesii v regióne, čo spôsobí iba  ďalšiu eskaláciu už 

existujúceho napätia.   

 
ZÁVER 

V súčasnosti je v sýrskom konflikte už priamo vojensky, prostredníctvom leteckých a námorných síl. 

zaangažované aj Rusko. Jeho účasť je síce kritizovaná, ale v oveľa menšej miere, ako by tomu bolo pred 5timi 

alebo 10timi rokmi. Všetky zainteresované strany si totiž uvedomujú patovosť existujúcej situácie, ako aj to že 

riešenie sýrskeho problému iba s využitím sýrskych zdrojov buď vôbec neexistuje, alebo je v nedohľadne. Ruská 

vojenská účasť v sýrskom konflikte je kritizovaná hlavne z dvoch pohľadov. Pri náletoch umiera civilné 

obyvateľstvo a útoky sú vedené aj proti pozíciám „umiernenej“ sýrskej opozície, teda opozície podporovanej 

euroatlantickými štruktúrami. Civilné obyvateľstvo pri leteckých útokoch umieralo vždy, či už boli tieto útoky 

v minulosti vedené Ruskom, alebo členskými štátmi NATO. Tomu sa pri takýchto operáciách vyhnúť nedá. 

Otázkou je opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť cudzej vojenskej účasti v existujúcom konflikte, ktorý má 

vždy svoju genézu vzniku a príčiny. Samotné slovné spojenie sýrska umiernená opozícia je v existujúcom 

kontexte rovnakým logickým nezmyslom, ako možnosť vedenia umierneného vojenského konfliktu, v ktorom by 

sa bojovalo  dva mesiace, vždy iba v sobotu a počet obetí nesmie presiahnuť 150. Umiernený v európskom 

(svetovom) ponímaní znamená zdržanlivý, zachovávajúci príslušnú mieru, v tomto slove sú obsiahnuté prvky 

sebakontroly, sebaovládania, rezervovanosti. Umiernenou opozíciou je v SR pravica, ktorá síce prehrala voľby, 

ale nesnaží sa o budovanie vlastných vojenských jednotiek, za pomoci ktorých sa v otvorenom konflikte pokúsi 

zvrhnúť víťaznú ľavicu. Naproti tomu sýrska umiernená opozícia vojenskými jednotkami disponuje a otvorene 

bojuje proti vládnym, čiže legitímnym jednotkám. Ak je z euroatlantického pohľadu takáto opozícia umiernená, 

tak jednotky Islamského štátu pôsobiace na sýrskom území, posudzované optikou Moslimského bratstva, spĺňajú 

tiež všetky kritériá umiernenosti. V rámci tohto konfliktu sú vysielané aj veľmi prekvapivé ale zrozumiteľné 

signály, akými boli napríklad dĺžka doletu a presnosť salvy rakiet vypálených ruskou flotilou z Kaspického 

mora. S odstupom času je už dnes možné povedať, že táto Kaspická salva do značnej miery prerozdelila pomer 

síl v tomto konfliktnom regióne. Rusko v Sýrii podporuje prezidenta Bašára Assada, nakoľko ho považuje za 

legitímne zvoleného predstaviteľa krajiny, ktorého západné krajiny kvôli spôsobu vládnutia odmietajú 

akceptovať. Tie si už ale tiež začínajú uvedomovať vážnosť problémov spojených s prílevom ďalších utečencov 

a nutnosť ukončenia konfliktu. Tu sa postupne vytvára priestor pre spoluprácu a koordináciu vzájomných aktivít, 

ktorá je pre mierovú a prosperujúcu Európu nevyhnutná. 
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Bezpečná Európa bez Ruska neexistuje, čo si postupne začínajú uvedomovať aj politici, pretože 

pretrvávajúce chladné vzájomné vzťahy sú pre tento kontinent permanentnou hrozbou.  Určitú zmenu postojov je 

možné deklarovať prostredníctvom vyjadrení predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, ktorý ešte 

v nedávnej minulosti Rusku odkazoval, že EÚ si bude vždy schopná ubrániť svoje hranice ( čo v období, keď do 

nej nekoordinovane plynuli tisíce migrantov, vyznelo dosť komicky), no v súčasnosti už hovorí o potrebe zmeny 

postoja k Rusku a vzájomných vzťahov. Silnou, stabilnou a prosperujúcou bude Európa iba vtedy, ak si 

prestaneme myslieť, že končí na východnej hranici Schengenu. Vzájomný konsenzus a spolupráca môže Európu 

obrazne rozšíriť až po brehy Japonského mora.   Konfrontačná politika, ktorá bola až doteraz praktizovaná 

všetkými zúčastnenými aktérmi iba napomáha dobudovaniu novej železnej opony, výhody ktorej už mnohí 

Európania veľmi  dobre poznajú. 
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STRATÉGIA VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI EÚ A JEJ 

IMPLEMENTÁCIA V PODMIENKACH SR 
 

Michaela MLYNÁROVÁ1 - Pavel NEČAS2 

 

THE INTERNAL SECURITY STRATEGY OF EU AND ITS IMPLEMENTATION  

IN THE CONDITIONS OF THE SR 
 

 

Abstrakt: Cieľom článku je analyzovať stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ a jej implementáciu v podmienkach 

SR. Európska bezpečnostná stratégia predstavuje míľnik v rozvoji zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. 

Následne bola táto stratégia doplnená a v roku 2010 bola prijatá stratégia vnútornej bezpečnosti. Účasť našej 

krajiny v EÚ ju zaväzuje plniť a dodržiavať všetky zmluvy a nariadenia, ktoré z tohto partnerstva vyplývajú 

a preto SR každý rok vyhodnocuje aktuálnu situáciu a na základe toho prijíma partičné nariadenia. 

Kľúčové slová: Európska únia, bezpečnosť, hrozba, riziko, stratégia 

 

Abstract: The aim of the thesis is to analyze the Internal Security Strategy of EU and its implementation in the 

conditions of the SR.  European Security Strategy presents the milestone in the development of foreign and 

security policy of EU. Consequently, this strategy was amended, and in 2010 Internal Security Strategy was 

accepted. Participation of Slovak Republic in EU obliged the country to fulfill and keep all contracts and 

regulations which result from this partnership and that´s why Slovak Republic evaluates current situation every 

year and based on these results accept specific regulations. 

Key words: European Union, security, threat, risk, strategy 

 

 

ÚVOD 
Bezpečnosť je pre občanov Európskej únie jednou z hlavných priorít. Viacročné pracovné programy EÚ už v 

súčasnosti poskytujú dobrý pragmatický základ pre posilnenie operačnej spolupráce, ale teraz sa vyžaduje širší 

konsenzus na vízii, hodnotách a cieľoch, na ktorých stojí vnútorná bezpečnosť EÚ.  

Vstupom SR do EÚ získala SR záruky politickej a ekonomickej stability, ako aj možnosť aktívne sa podieľať na 

formovaní, plnení a posilňovaní európskej bezpečnostnej a obrannej politiky ale na druhej z tejto participácie 

vyplývajú aj isté povinnosti. 

Koncept vnútornej bezpečnosti je chápaný ako široký a komplexný koncept, ktorý zahŕňa viacero odvetví s 

cieľom riešiť takéto i iné veľké hrozby, ktoré majú priamy vplyv na život, bezpečnosť a blaho občanov, vrátane 

prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ako sú lesné požiare, zemetrasenia, povodne 

a búrky 

Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ zahŕňa 41 opatrení zameraných na najnaliehavejšie bezpečnostné hrozby, 

ktorým Európa čelí. Patrí k nim vytvorenie spoločnej agendy, ktorej cieľom je rozloženie zločineckých a 

teroristických sietí, ochrana občanov, podnikov a spoločností proti počítačovej kriminalite, zvýšenie bezpečnosti 

EÚ prostredníctvom inteligentného riadenia hraníc a posilnenie pripravenosti Únie reagovať na krízy. 

 

1 Účasť Slovenskej republiky v Európskej únii 

Európska únia  je jedinečné hospodárske a politické spoločenstvo 27 demokratických štátov Európy, ktoré sa 

dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v 

Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky zvrchovaných členských štátov. 

Medzi základné princípy Európskej únie patrí prenášanie právomocí národných štátov na medzinárodné 

európske inštitúcie. EÚ však nemá právomoc privlastniť si vyššiu právomoc, ako jej udelia jednotlivé štáty, nedá 

sa preto hovoriť o federácii. Jej spôsob rozhodovania je vo svetovom meradle unikátny, preto je Európska únia 

považovaná za štátne usporiadanie sui generis. Európska únia sama nemá právnu subjektivitu vzhľadom na 

citlivosť 2 nových pilierov, túto majú Európske spoločenstvá, ktoré tvoria prvý pilier. [4] 

História vzťahov medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou sa začala podpisom tzv. Asociačných zmlúv 

4. októbra 1993. Dohodu o pridružení SR k EÚ následne ratifikoval Európsky parlament 27. októbra toho istého 

roku. Národná rada SR ju ratifikovala 15. decembra 1993. Asociačná dohoda vstúpila do platnosti 1. februára 

1995 po tom, čo ju ratifikovali parlamenty všetkých členských krajín. 

                                                           
1 Ing. Michaela Mlynárová, externý doktorand AOS v Liptovskom Mikuláši, e- mail: mlynarova193@gmail.com 
2  prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, e-mail: 

pavel.necas@vsbm.sk 
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Prihlášku do EÚ podal 27. júna 1995 za Slovensko jeho vtedajší premiér Vladimír Mečiar na summite EÚ v 

Cannes. Prihlášku dopĺňalo Memorandum vlády SR, podľa ktorého chcelo Slovensko do EÚ vstúpiť okolo roku 

2000. 

Európska rada požiadala Európsku komisiu o vypracovanie posudku k žiadosti Slovenska o členstvo s cieľom 

zhodnotiť pokrok Slovenska v plnení Kodanských kritérií. Európska komisia mala voči Slovensku vážne 

výhrady spojené s nestabilitou inštitúcií a nedostatkami vo fungovaní demokracie. Európska rada na základe 

tohto hodnotenia neodporučila v Luxemburgu v decembri 1997 začať prístupové rokovania so SR. 3. decembra 

1998 prijal Európsky parlament rezolúciu ku kandidatúre SR na vstup do EÚ. V nej Parlament odporučil 

flexibilný prístup k Slovensku a Európskej komisii navrhol, aby vypracovala novú správu o Slovensku, keďže 

stav v krajine sa po septembrových voľbách viditeľne zmenil. 

K naplneniu integračných cieľov Slovenska malo pomôcť aj zriadenie Pracovnej skupiny na vysokej úrovni, 

ktorá sa počas svojej existencie stretla päťkrát. Slovensko začalo postupne plniť Kodanské kritériá a to bolo 

dôvodom na jeho prizvanie k rokovaniam o vstupe na summite v Helsinkách 1999. Na summite v Nice v 

decembri 2000 sa potvrdil dôležitý dokument pre stratégiu rozširovania, ktorý vypracovala Európska komisia – 

tzv. cestovnú mapu (road map). Na základe nej definovala harmonogram priorít EÚ v rokovaniach s 

kandidátskymi krajinami počas nasledujúcich troch predsedníctiev (Švédskeho, Belgického a Španielskeho). 

Slovensko spolu s ostatnými kandidátskymi krajinami uzavrelo prístupové rokovania na summite v Kodani. 

Slovensko splnilo predpoklady na vstup do Únie k 1. máju 2004 a spolu s ďalšími deviatimi krajinami vstúpilo 

do Európskej únie. [10] 

 

2 EURÓPSKA BEZPEČNOSTNÁ STRATÉGIA 

Základný strategický dokument prijatý 12. 12. 2003 na summite EÚ v Bruseli pod názvom Bezpečná Európa v 

lepšom svete. Je špecifickou odpoveďou na situáciu, v ktorej sa Európa ocitla na základe rozdielnych názorov na 

riešenie irackej krízy, predstavuje míľnik v rozvoji zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Jej cieľom je 

identifikovať hrozby európskej bezpečnosti ako základu budúceho spoločného konania, potvrdiť širší európsky 

súhlas o podobách spoločných odpovedí na tieto hrozby a zaviazať EÚ, aby sa stala aktívnejším, schopným a 

súdržnejším hráčom na svetovej aréne. Jej základným krédom je, že Európa musí prevziať svoj podiel 

zodpovednosti na svetovej bezpečnosti. [8] 

Po prvý raz sa EÚ dohodla na spoločnom hodnotení hrozieb a vymedzila jednoznačné ciele smerovania 

bezpečnostných záujmov, ktoré sa opierajú o naše základné hodnoty. Nič nevyjadruje ciele lepšie než samotný 

názov stratégie: Bezpečná Európa v lepšom svete – to je hlavným cieľom našich činností. [1] 

Za dva hlavné piliere B. s. považuje: 

 posilnenie bezpečnosti v najbližšom susedstve, ktoré je oblasťou geograficky a strategicky 

previazanou s EÚ. Integrácia štátov východnej Európy síce zvyšuje bezpečnosť EÚ, ale súčasne ju 

približuje do tesnej blízkosti krízových oblastí 

 účinný multilateralizmus ako základ stabilného medzinárodného systému, ktorý je podľa 

tradičného európskeho prístupu založený na posilnení účinnosti medzinárodného práva, zodpovednosti 

Bezpečnostnej rady OSN za svetový mier a medzinárodnú bezpečnosť, úlohe medzinárodných 

organizácií akými sú Svetová obchodná organizácia a ďalšie finančné inštitúcie, OBSE, NATO či 

Africká únia 

 

Identifikácia hrozieb bezpečnostnou stratégiou 

V ESS sa určil súbor hrozieb a výziev, ktoré stoja pred našimi bezpečnostnými záujmami. Po piatich rokoch sa 

tieto hrozby a výzvy nestratili: niektoré sú závažnejšie a všetky sú komplexnejšie.  

S týmito hrozbami sa EÚ musí vyrovnať aktívnym spôsobom, predsunutou obranou a činnosťou zameranou na 

ich korene, za použitia celej škály nástrojov smerujúcich predovšetkým na posilnenie správy vecí verejných, 

vlády zákona a ochrany ľudských práv. Nevylučuje sa použitie vojenských prostriedkov, ale za súčasného 

rešpektovania ich obmedzeného účinku voči niektorým bezpečnostným hrozbám. 

 

Šírenie zbraní hromadného ničenia 

Šírenie zbraní hromadného ničenia (ZHN) zo strany štátov i teroristov sa v ESS identifikovalo ako „najväčšia 

potenciálna hrozba bezpečnosti EÚ”. V posledných piatich rokoch sa toto riziko ešte zvýšilo, čím vzniká tlak na 

multilaterálny rámec. Aj keď Líbya svoj program ZHN zrušila, Irán so Severnou Kóreou si dôveru 

medzinárodného spoločenstva ešte len musia získať. Pravdepodobný návrat civilnej jadrovej mocnosti v 

nadchádzajúcich desaťročiach v prípade, že ho nebudú sprevádzať vhodné záruky, bude znamenať pre systém 

nešírenia ZHN nové výzvy. EÚ sa v rámci svojej stratégie zameranej na ZHN, prijatej v roku 2003, aktívne 

angažovala na multilaterálnych fórach a stála v popredí medzinárodného úsilia zameraného na riešenie iránskeho 

jadrového programu. V stratégii sa zdôrazňuje prevencia, ktorá sa má dosiahnuť spoluprácou s OSN a 

prostredníctvom multilaterálnych dohôd tak, že sa EÚ stane hlavným darcom, ako aj spoluprácou s tretími 

krajinami a regionálnymi organizáciami na skvalitňovaní ich schopnosti predchádzať šíreniu ZHN. 
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Terorizmus a organizovaná trestná činnosť 

Jednu z hlavných hrozieb pre náš život predstavuje v Európe, ale i celosvetovo terorizmus. Útoky, ktoré sa 

odohrali v Madride a Londýne, pričom ďalšie sa podarilo zmariť, a domáce teroristické skupiny naberajú na 

našom kontinente na závažnosti. Naše spoločnosti naďalej ohrozuje organizovaná trestná činnosť, nedovolené 

obchodovanie s drogami, ľuďmi a zbraňami spolu s medzinárodným podvodom a praním špinavých peňazí. [2] 

Stratégia EÚ na boj proti terorizmu, ktorá bola prijatá v roku 2005, je založená na dodržiavaní ľudských práv a 

medzinárodného práva. Jej prístup sa zakladá na štyroch elementoch: predchádzanie radikalizácii a náboru 

teroristov, ako aj faktorom, ktoré k nim vedú; ochrana možných cieľov; stíhanie teroristov; reakcia na následky 

útoku. Aj keď opatrenia na vnútroštátnej úrovni sú naďalej najdôležitejšie, významný krok vpred na európskej 

úrovni predstavuje vymenovanie koordinátora pre boj proti terorizmu. [9] 

 

Bezpečnosť dodávok energie 

V posledných piatich rokoch sa zvýšili obavy týkajúce sa energetickej závislosti. Znižovanie produkcie v Európe 

znamená, že do roku 2030 sa bude musieť dovážať až do 75 % našej spotreby ropy a plynu. Toto dovážané 

množstvo bude pochádzať z malého počtu krajín, pričom v mnohých z nich je ohrozená stabilita. Čelíme teda 

celému radu bezpečnostných výziev, ktoré si vyžadujú zodpovedný prístup a solidaritu zo strany všetkých 

členských štátov. 

Nesmierne dôležitá je väčšia diverzifikácia palív, zdrojov dodávok a tranzitných trás rovnako ako dobrá správa 

vecí verejných, dodržiavanie zásad právneho štátu a investície v producentských krajinách. Tieto ciele sa v 

politike EÚ podporujú prostredníctvom angažovanosti v Strednej Ázii, na Kaukaze a v Afrike, ako aj v rámci 

Východného partnerstva a Únie pre Stredozemie. Energia predstavuje hlavný faktor vzťahov aj medzi EÚ a 

Ruskom. [2] 

 

Zmena klímy 

Dôsledky zmeny klímy na bezpečnosť sa určili už v ESS z roku 2003. Uplynulo päť rokov a riešenie tohto 

problému sa stalo naliehavejším. V marci 2008 vysoký predstaviteľ a Komisia predložili správu Európskej rade, 

ktorá označila zmenu klímy za „prvok zvyšujúci hrozby”. Konfliktné situácie sa pôsobením prírodných katastrof, 

degradáciou životného prostredia a bojom o zdroje ešte viac zintenzívňujú, a to najmä pokiaľ sú sprevádzané 

chudobou a rastom populácie, čo má negatívne humanitárne, zdravotné, politické a bezpečnostné dôsledky 

vrátane zvýšenia migrácie. Zmena klímy môže viesť aj k sporom o obchodné trasy, morské oblasti a pôvodne 

nedostupné zdroje. [9] 

 

3  Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ 
V decembri 2003 prijala Európska únia európsku bezpečnostnú stratégiu, ktorá sa venuje vonkajšiemu rozmeru 

bezpečnosti Európy. Vo februári 2010 ju za španielskeho predsedníctva Rada doplnila prijatím stratégie 

vnútornej bezpečnosti. Európska rada túto stratégiu schválila na zasadnutí 25. a 26. marca 2010. Európska únia 

má v dvadsiatom prvom storočí 500 miliónov ľudí v dvadsiatich siedmich krajinách, ktoré túto Úniu tvoria. 

Bezpečnosť sa preto stala kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní vysokej kvality života európskej spoločnosti a 

ochrane našej kritickej infraštruktúry prostredníctvom prevencie spoločných hrozieb a ich riešenia. Niečo ako 

„nulové riziko“ neexistuje, ale napriek tomu musí Únia vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa ľudia v 

Európe budú cítiť chránení. Navyše sa musia zaviesť potrebné mechanizmy, aby sa zachovali vysoké úrovne 

bezpečnosti, a to nielen na území Únie, ale pokiaľ možno aj pri cestách občanov do tretích krajín alebo vo 

virtuálnych prostrediach, ako je internet. 

V tejto súvislosti vnútorná bezpečnosť EÚ znamená ochranu ľudí a hodnôt slobody a demokracie, aby každý 

mohol žiť svoj každodenný život bez strachu. Tiež zohľadňuje spoločnú víziu Európy, pokiaľ ide o výzvy 

dneška, a naše odhodlanie predstavovať spoločný front pri riešení týchto hrozieb prípadne prostredníctvom 

politík, ktoré využívajú pridanú hodnotu EÚ. Lisabonská zmluva a Štokholmský program umožňujú EÚ prijať 

ambiciózne a zosúladené kroky pri vývoji Európy ako priestoru spravodlivosti, slobody a 

bezpečnosti.  Vzhľadom na tieto skutočnosti táto stratégia: 

• predostiera spoločné hrozby a výzvy, ktorým čelíme, v dôsledku ktorých je ešte dôležitejšie, aby členské štáty a 

inštitúcie EÚ spolupracovali na riešení nových výziev, ktoré idú nad rámec našej vnútroštátnej, bilaterálnej či 

regionálnej spôsobilosti; 

• ustanovuje spoločnú politiku vnútornej bezpečnosti EÚ – a zásady, na ktorých stojí – komplexným a 

transparentným spôsobom; 

• vymedzuje európsky bezpečnostný model pozostávajúci zo spoločných nástrojov a záväzku k: vzájomne 

posilnenému vzťahu medzi bezpečnosťou, slobodou a súkromím; spolupráci a solidarite medzi členskými štátmi; 

zahrnutiu všetkých inštitúcií EÚ; riešeniu príčin neistoty, a nielen jej prejavov; zlepšovaniu prevencie a 

anticipácie; zahrnutiu, pokiaľ sa ich to týka, všetkých odvetví, ktoré sa podieľajú na ochrane – politickej, 

ekonomickej a sociálnej; a k väčšej vzájomnej závislosti medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou.  
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Hodnotenie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Vďaka vykonávaniu stratégie vnútornej bezpečnosti a cielených stratégií získala európska vnútorná bezpečnosť 

v posledných rokoch nový impulz. Piatimi strategickými cieľmi stratégie vnútornej bezpečnosti na roky 2010 – 

2014 sú:  

1) rozloženie medzinárodných zločineckých sietí, 2) zabraňovanie terorizmu, radikalizácii a náboru nových 

členov, 3) zvýšenie úrovne bezpečnosti občanov a podnikateľskej verejnosti v kybernetickom priestore, 4) 

zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom riadenia hraníc a 5) zvýšenie odolnosti Európy voči krízam a katastrofám.  

Právne predpisy a mechanizmy spolupráce poskytujú v súčasnosti spoločné nástroje na lepšiu ochranu 

európskych spoločností a hospodárstiev pred závažnou a organizovanou trestnou činnosťou. Ukázalo sa, že 

prehĺbená spolupráca v oblasti presadzovania práva a justície má zásadný význam, pokiaľ ide o reakciu na 

spoločné hrozby, ako je nedovolené obchodovanie s ľuďmi, terorizmus, počítačová kriminalita a korupcia. 

(Záverečná správa o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ na roky 2010 – 2014) 

K týmto piatim strategickým cieľom sa prijímali konkrétne opatrenia na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a 

medzinárodnej úrovni. 

V roku 2011 a 2013 boli Komisiou predložené dve správy o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti a tiež 

prispôsobené opatrenia a odporúčania novému vývoju. 

V polovici roka 2014 bola predložená aj záverečná správa o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ na 

roky 2010 - 2014, ktorá hodnotí opatrenia vykonávané od roku 2010 v rámci piatich strategických cieľov 

stratégie vnútornej bezpečnosti a tiež identifikuje možné budúce výzvy, prierezové ciele a vznikajúce hrozby, a 

to v súlade s oznámením Komisie s názvom „Otvorená a bezpečná Európa: premeniť víziu na skutočnosť“, v 

ktorej sú predstavené návrhy budúceho programu EÚ v oblasti vnútorných vecí. [3] 

 

4 Implementácia vnútornej bezpečnosti EÚ v SR 

Slovenská republika ako súčasť EÚ sa musí aktívne podieľať na plnení úloh a požiadaviek zo strany EÚ a 

aplikovať nariadenia a smernice, ktoré boli vydané na európskej úrovni. V nasledujúcich podkapitolách sú 

popísané jednotlivé implementácie, ktoré boli prijaté na národnej úrovni. 

 

Národný akčný plán boja proti terorizmu 

Slovenská republika sa stotožňuje s úsilím boja proti terorizmu na úrovni EÚ. Využíva kľúčové dokumenty ako 

Európska protiteroristická stratégia, nadväzujúci Akčný plán EÚ pre boj proti terorizmu, Stratégiu boja proti 

radikalizácii a náboru, európsky Akčný plán pre boj proti radikalizácii a náboru a ďalšie. 

Slovenská republika pozorne sleduje a podieľa sa na plnení záväzkov vyplývajúcich z tzv. Tamperského 

programu (1999-2004), Haagskeho programu (2004-2009) a Štokholmského programu (2009-2014), ktorých 

cieľom je zintenzívnenie spolupráce v oblasti rezortov vnútra a spravodlivosti na celoeurópskej úrovni. 

Prvým komplexným programovým dokumentom v boji proti terorizmu na Slovensku bolNárodný akčný plán 

boja proti terorizmu (ďalej len "NAP"), schválený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 369/2005. 

Cieľom dokumentu je pokračovať vo vytváraní vhodných podmienok na dôsledné napĺňanie a implementáciu 

viacerých medzinárodných záväzkov, ako sú bilaterálne a multilaterálne zmluvy, rezolúcie Bezpečnostnej rady 

OSN, nariadenia a rámcové rozhodnutia orgánov EÚ, výnosy medzinárodných inštitúcií i konkrétnych štátov, v 

ktorých sú vyhlasované sankcie voči osobám a skupinám podozrivým z terorizmu a z podpory terorizmu. Je 

orientovaný na konkrétne opatrenia, ktoré premietnu ich zmysel a cieľ do činnosti národných orgánov. [5] 

 

Obchodovanie s ľuďmi 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality je zariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky bez právnej subjektivity, zriadené na základe zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Sídli v Bratislave a okrem iného sa venuje aj zberu dát, ich 

spracovaniu a vytváraniu štatistických informácii a analýz so zameraním sa na problematiku obchodovania s 

ľuďmi. [6] 

V súlade s čl. 19 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 

proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality plní úlohy národného 

spravodajcu alebo obdobného mechanizmu.V tejto súvislosti bol prijatý Národný program boja proti 

obchodovaniu s ľudmi na roky 2015 – 2018. 

Cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť komplexný a účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý podporuje 

rozvoj koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci znižovania rizík a predchádzania 

páchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie podpory a 

pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv, slobôd a dôstojnosti so 

zohľadnením rodových aspektov. [7] 
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Organizovanie športových podujatí 

Na základe opakovaných výtržností počas športových podujatí národná rada prijala zákon č.  1/ 2014  o 

organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tento zákon upravuje podmienky týkajúce sa organizácie športových podujatí oprávnenia a povinnosti 

organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného 

zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, 

zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. [13] 

 

Dopravné nehody 

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 798/2011 zo 14. decembra 2011 novú Stratégiu zvýšenia 

bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020 (Národný plán SR pre BECEP 

2011 – 2020).Stratégia je koncipovaná ako spoločný dokument subjektov, ktoré v SR ovplyvňujú bezpečnosť 

cestnej premávky (ďalej len BECEP).Dopravná nehodovosť je vážnym celospoločenským problémom, ktorý si 

uvedomujú aj zainteresovaní na regionálnej a miestnej úrovni. Dôkazom záujmu jednotlivých subjektov je aj 

početnosť signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej 

komisie. Na Slovensku sa k charte pripojilo 44 verejných a súkromných subjektov, ktoré prostredníctvom 

svojich aktivít prispievajú k znižovaniu dopravnej nehodovosti na našich cestách. Záujem o tento program sa 

neustále prejavuje najmä v poslednom období, pričom sa očakáva, že počet signatárov bude ďalej 

narastať.Bezpečnosť cestnej premávky na Slovensku súvisí nielen s vnútroštátnou bezpečnosťou dopravy, ale aj 

s bezpečnou dopravou na európskych cestách, v kontexte s pôsobením SR v EÚ a európskom priestore. 

Smerovanie BECEP v SR vychádza zo stratégie slovenskej vlády, ako aj z európskej dopravnej politiky. [12] 

 

Kybernetická bezpecnosť 

V Európe je cyber bezpečnosť zatiaľ riešená len v koncepčnej podobe a na strategickej  úrovni, avšak po 

odsúhlasení Smernice sieťovej a informačnej bezpečnosti, sa to pravdepodobne premietne do praktizovateľnej 

podoby. V Slovenskej republike sa začína venovať pozornosť danej problematike, čomu nasvedčuje aj vydanie 

Koncepcie kybernetickej bezpečnosti, ktorá reaguje na neustále rastúci výskyt bezpečnostných hrozieb a ich 

čoraz väčšiu sofistikovanosť. Vo všeobecnosti sa cyber bezpečnosť nepovažuje za dostatočne naliehavý 

problém, aj keď je známe, že siete a systémy sú navzájom poprepájané a ich bezpečnosť nie je dostatočne 

chránená. Uvedomuje sa však fakt, že je potrebné neustále upozorňovať na zraniteľnosti, zvyšovať povedomie o 

hrozbách a je na čase začať podnikať kroky, ktoré pomôžu zmierňovaniu následkov existujúcich hrozieb. 

Najväčším deficitom je neprítomnosť legislatívneho rámca, ktorý by výslovne a komplexne riešil otázku cyber 

bezpečnosti. Avšak holý fakt, že sa začína tomu venovať pozornosť a ozrejmenie sa s dôsledkami 

bezpečnostných incidentov, ktoré môžu závažne ovplyvniť nielen fungovanie jednotlivcov, fyzických a 

právnických osôb, ale fakt, že môžu byť ohrozené aj základné bezpečnostné oblasti fungovania štátu, je dobrým 

začiatkom cesty, pre budovanie bezpečnejšieho cyber priestoru. 

Na Slovensku je jediným útvarom špecializovaným na riešenie cyber bezpečnosti, presnejšie povedané riešenie 

cyber incidentov je CSIRT.SK. „Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK bo zriadený 

Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej 

infraštruktúry – NIKI a kritickej informačnej infraštruktúry.“  

Spolupracuje s členmi NIKI, telekomunikačnými operátormi, spoločnosťami poskytujúcimi internetových 

služieb a štátnymi orgánmi. Informačná bezpečnosť na Slovensku je zastrešovaná dvoma rôznymi orgánmi. Pre 

ochranu utajovaných skutočností je to Národný bezpečnostný úrad a pre ochranu ostatných údajov z 

elektronického prostredia je to Ministerstvo financií. Na stránke ministerstva sa nachádza dokument Národná 

stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, avšak pre jeho nahliadnutie si pýta používateľské 

meno a heslo, ktorými nedisponujem. Základný rámec pre riešenie problematiky pre verejnú správu bol 

načrtnutý práve v spomínanej Národnej stratégii ešte v roku 2008 a rámec bol schválený uznesením vlády SR. 

Problematika cyber bezpečnosti nie je v Slovenskej republike vyriešená, nebol vydaný žiadny záväzný predpis, 

ani odporúčanie a norma ISO 27032 o Cyber bezpečnosti nebola prevzatá STN. Existuje viacero právnych 

predpisov, ktoré sú o informačnej bezpečnosti, v ktorých sa útržkovito nachádzajú niektoré záujmy cyber 

bezpečnosti, avšak vzhľadom na dnešné trendy ani tie nie sú postačujúce. Všetky vydané dokumenty ohľadom 

cyber bezpečnosti sú len koncepčné.     

 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy bola pripravená na základe iniciatívy Ministerstva 

životného prostredia SR v nadväznosti na aktuálny vývoj témy v širšom medzinárodnom, ale aj EÚ kontexte. 

Ďalším dôvodom je naliehavá potreba zlepšiť a zefektívniť adaptačné procesy u nás v odozve na stále 

intenzívnejšie prejavy a dôsledky zmeny klímy. Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

navrhuje súbor adaptačných opatrení, ktoré vedú aspoň k čiastkovému riešeniu problému zmeny klímy.  Cieľom 
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je zabezpečiť, aby sa proaktívne adaptačné opatrenia v rámci EÚ realizovali integrovaným a koordinovaným 

spôsobom, ktorý bude:  

 brať do úvahy cezhraničné vplyvy;  

 zaručí vzájomnú solidaritu;  

 zabráni nevhodnej adaptácii;  

 umožní zohľadňovať aspekty adaptácie v spoločných politikách a v rámci jednotného trhu. [14] 

 

ZÁVER 

Vnútorná bezpečnosť EÚ sa doteraz nevyznačovala jednotným prístupom a zameriavala sa vždy iba na jednu 

oblasť. Teraz však prijala spoločný postup, ako bude reagovať na bezpečnostné hrozby a výzvy budúcnosti. 

Terorizmus, organizovaný zločin, cezhraničná trestná činnosť, počítačová kriminalita a tiež krízy a katastrofy sú 

oblasti, ktoré vyžadujú, aby sme v záujme zvýšenia bezpečnosti našich občanov, podnikov a spoločností 

vynaložili spoločné úsilie a spolupracovali v rámci celej EÚ. Táto stratégia načrtáva možné hrozby a opatrenia, 

ktoré je potrebné prijať, aby jednotlivé členské štáty boli schopné proti týmto hrozbám bojovať.  Krádeže áut, 

vlámania, obchodovanie s drogami a podvody s kreditnými kartami sú často miestne prejavy globálnych 

zločineckých sietí, ktoré vyvíjajú svoju činnosť cezhranične a v kybernetickom priestore. Zločinci používajú 

internet stále viac, a to tak na menej závažné trestné činy, ako aj na rozsiahle útoky. Vonkajšie hranice EÚ sa 

zneužívajú na obchodovanie s drogami, falšovaným tovarom, zbraňami a ľuďmi a činnosť zločineckých sietí vo 

veľkej miere znižuje príjmy verejných financií. 

S cieľom zvládať tieto fenomény majú členské štáty EÚ svoje vlastné národné bezpečnostné politiky a stratégie 

a ako reakcia na pohyb páchateľov medzi susednými krajinami sa vyvinuli aj bilaterálne, multilaterálne a 

regionálne postupy spolupráce medzi členskými štátmi. Keďže však toto úsilie nie je dostatočné na účely 

prevencie a boja proti zločineckým skupinám a ich činnosti, ktorá ďaleko presahuje naše hranice, je stále viac 

potrebný prístup na úrovni EÚ. 
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV V RÁMCI 

PANEURÓPSKEHO SYSTÉMU ECALL 
 

Jana MORAVČÍKOVÁ1 - Ľubomír MORAVČÍK2 

 

DATA PROTECTION AND SECURITY WITHIN THE PAN-EUROPEAN  

ECALL SYSTEM 
 

 

Abstrakt: Príspevok je venovaný bezpečnosti a ochrane osobných údajov a ochrane súkromia všeobecne a tiež v 

sektore elektronických komunikácií. V príspevku bude predstavená bezpečnosť a ochrana údajov v súvislosti s 

inteligentnými dopravnými systémami a najmä inteligentného dopravného systému nazývaného ako eCall. 

Kľúčové slová: inteligentné dopravné systémy, eCall, ochrana údajov, vozidlo, tiesňová linka 112 

 

Abstract: This paper is focusing on the issue of data protection, special personal data and privacy protection in 

general and in the electronic communications sector. This paper will introduce the data protection in the context 

of intelligent transport systems and in particular, intelligent transport system called  eCall. 

Keywords: intelligent transport systems, eCall, data protection, vehicle, emergency number 112 

 

 

1.  ÚVOD 

Ochrana osobných údajov je mimoriadne citlivá téma, v súčasnosti si v mnohých situáciách kladieme otázku, či 

nás nesleduje „veľký brat“. 

Každý človek má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a právo na ochranu 

pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Ochrana 

osobných údajov a súkromia sa v poslednom období dostala do popredia nielen v krajinách Európskej únie, ale 

aj na území Slovenskej republiky. Záujem, povedomie, aj požiadavka ľudí o informácie, čo sa deje s ich 

osobnými údajmi, narastá. Ochrana osobných údajov tak nachádza celospoločenský význam a uplatnenie. 

Právne predpisy musia zabezpečiť, aby sa dôsledne uplatňovalo základné právo na ochranu údajov, ktoré je 

zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Treba posilňovať pozíciu Európskej únie v oblasti ochrany 

osobných údajov v súvislosti so všetkými politikami Európskej únie vrátane presadzovania práva a 

predchádzania trestnej činnosti, ako aj v rámci našich medzinárodných vzťahov. V globálnej spoločnosti, ktorá 

sa vyznačuje rýchlymi technologickými zmenami, výmena informácií nepozná hranice. Medzi problémy, s 

ktorými bojuje moderná spoločnosť, patrí potreba poskytovania ochrany súkromia on-line, zabezpečovania 

prístupu k internetu a predchádzanie zneužívaniu kamerového dohľadu, rádiofrekvenčných identifikačných 

etikiet (inteligentné čipy), behaviorálnej reklamy, vyhľadávačov a sociálnych sietí. 

Ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromného života zaraďujeme medzi základné práva. Preto je 

nevyhnutné zachovávať vyvážený prístup medzi posilňovaním bezpečnosti a ochranou ľudských práv vrátane 

ochrany údajov a súkromia. Lisabonská zmluva Európskej únie poskytuje pevný základ na rozvoj jasného a 

efektívneho systému ochrany údajov. 

 

2.  ECALL 

Od roku 2018 budú všetky nové typy vozidiel vyrábané s elektronickým bezpečnostným systémom, ktorý 

v prípade dopravnej nehody sám zavolá záchranné zložky. Paneurópsky systém, ktorý bol nazvaný eCall, sa 

pripravuje nielen v členských štátoch Európskej únie. Akonáhle zariadenie eCall vo vašom vozidle rozpozná 

vážne poškodenie pri dopravnej nehode, samo automaticky zavolá tiesňovú linku 112 a odošle geografické 

súradnice miesta dopravnej nehody a ďalšie údaje o vozidle. S rovnakým výsledkom je možné zavolať tiesňovú 

linku 112 aj manuálnym stlačením tlačidla. To je možné vykonať aj v prípade, že budete svedkom dopravnej 

nehody vo svojom vozidle. Ak bude vozidlom zavolaná pomoc automaticky alebo manuálne, v každom prípade 

bude s vozidlo naviazaná hlasová komunikácia s operačným strediskom tiesňového volania, a zároveň bude 

vytvorený telekomunikačný bezdrôtový most na prenos potrebných údajov. Táto hlasová a dátová komunikácia 

umožňuje záchranárom integrovaného záchranného systému získať ďalšie informácie o dopravnej nehode a tým 

                                                           
1 JUDr. Jana Moravčíková, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, právny odbor, Námestie slobody č. 
6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava, E-mail: jana.moravcikova@mindop.sk; doktoradka Akadémie Policajného zboru v Bratislave 

v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku 
2  Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Štátny dopravný úrad , 
Námestie slobody č. 6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava, E-mail: lubomír.moravcik@mindop.sk 

mailto:jana.moravcikova@mindop.sk
mailto:lubomír.moravcik@mindop.sk
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optimalizovať zloženie záchranných zložiek, čas dojazdu na miesto udalosti a ďalšie informácie operatívno-

technického charakteru pre samotný zásah a následné úkony. 

 
Obrázok 1 Základná schéma fungovania paneurópskeho projektu eCall. 

 Zdroj:http://www.heero-pilot.eu/. 

 

3.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

3.1 Ochrana osobných údajov z pohľadu Európskej únie 

Pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy boli právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov v priestore 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rozdelené medzi prvý pilier (ochrana údajov na súkromné a obchodné 

účely, pri uplatnení metódy Spoločenstva) a tretí pilier (ochrana údajov na účely presadzovania práva, na 

medzivládnej úrovni). Rozhodovací proces v oboch oblastiach tak prebiehal podľa dvoch odlišných súborov 

pravidiel. Štruktúra pilierov zanikla s príchodom Lisabonskej zmluvy, ktorá poskytuje pevnejší základ pre rozvoj 

prehľadnejšieho a účinnejšieho systému ochrany údajov. V článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 

uvádza, že Európsky parlament a Rada stanovia pravidlá týkajúce sa ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o 

spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Európskej únie a členskými štátmi pri 

výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva Európskej únie. 

V nadväznosti na program z Tampere (október 1999) a Haagu (november 2004) Európska rada v decembri 2009 

schválila nový viacročný program v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na obdobie 2010 – 2014: 

Štokholmský program. Jedným z kľúčových cieľov je lepšia ochrana osobných údajov v Európskej únii. 

Hlavné legislatívne nástroje v rámci Európskej únie na ochranu údajov sú: 

1. Charta základných práv Európskej únie 

Rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov sa uznávajú v článkoch 7 a 8 Charty 

základných práv Európskej únie ako úzko spolu súvisiace, ale oddelené základné práva. Charta je začlenená 

do Lisabonskej zmluvy a je právne záväzná pre inštitúcie a orgány Európskej únie a členské štáty pri 

vykonávaní práva Európskej únie. 

2. Rada Európy 

a) Dohovor 108 z roku 1981 - Dohovor Rady Európy 108 z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri 

automatizovanom spracovaní osobných údajov je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom 

prijatým v oblasti ochrany údajov. Účelom dohovoru je „zabezpečiť pre každého jednotlivca 

rešpektovanie jeho práv a základných slobôd, najmä práva na súkromie pri automatizovanom 

spracovaní osobných údajov o ňom“. 

b) Európsky dohovor o ľudských právach - Článkom 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd zo 4. novembra1950 sa zavádza právo rešpektovať súkromný a rodinný život: 

„Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.“ 

 

 

http://www.heero-pilot.eu/
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3. Súčasné legislatívne nástroje Európskej únie na ochranu údajov 

V dôsledku starej pilierovej štruktúry sú v súčasnosti v platnosti rôzne legislatívne nástroje. Zahŕňajú 

pôvodné nástroje prvého piliera, napríklad smernicu 95/46/ES o ochrane údajov, smernicu 2002/58/ES o 

ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (zmenenú v roku 2009), smernicu 2006/24/ES o 

uchovávaní údajov (vyhlásenú Súdnym dvorom Európskej únie 8. apríla 2014 za neplatnú kvôli závažnému 

zasahovaniu do súkromného života a narúšaniu ochrany údajov) a nariadenie (ES) č. 45/2001 o spracúvaní 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, ako aj pôvodné nástroje tretieho piliera, napríklad 

rámcové rozhodnutie Rady z novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v policajnej 

a trestnoprávnej oblasti. V súčasnosti sa diskutuje o novom komplexnom právnom rámci týkajúcom sa 

ochrany údajov na úrovni Európskej únie. 

a) Smernica o ochrane údajov 95/46/ES - Smernica 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb 

pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov je najdôležitejším právnym predpisom 

o ochrane osobných údajov v Európskej únii. Smernica uvádza všeobecné pravidlá týkajúce sa 

zákonnosti spracúvania osobných údajov, určuje práva dotknutých osôb a stanovuje nezávislé 

vnútroštátne dozorné orgány. V smernici sa uvádza, že osobné informácie sa môžu spracúvať len vtedy, 

ak daná osoba na to dala výslovný súhlas a bola vopred informovaná o spracovaní údajov. 

b) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV - Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 

27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce 

v trestných veciach upravuje ochranu údajov v rámci bývalého tretieho piliera. Ide o odvetvie, ktoré nie 

je v rozsahu pôsobnosti smernice 95/46/ES, ktorá sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov v rámci 

bývalého prvého piliera. Rámcové rozhodnutie sa vzťahuje iba na policajné a justičné údaje, ktoré sú 

predmetom výmeny medzi členskými štátmi, orgánmi a pridruženými systémami Európskej únie, a 

nevzťahuje sa na vnútroštátne údaje. 

4. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a pracovná skupina zriadená podľa článku 29 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je nezávislý dozorný orgán, ktorý zabezpečuje, aby si 

inštitúcie a subjekty Európskej únie plnili povinnosti, ktoré majú v oblasti ochrany údajov, tak ako sú 

ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane údajov.3 Hlavnými 

povinnosťami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sú dohľad, konzultácie a spolupráca. 

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 je nezávislý poradný subjekt v oblasti ochrany údajov a 

súkromia, ktorý bol zriadený podľa článku 29 smernice o ochrane údajov. Je zložená zo zástupcov 

vnútroštátnych orgánov Európskej únie na ochranu údajov, európskeho dozorného úradníka pre ochranu 

údajov a Komisie. Skupina vydáva odporúčania, stanoviská a pracovné dokumenty. Sekretariát pracovnej 

skupiny zabezpečuje Komisia. 

 

3.2 Ochrana osobných údajov z pohľadu Slovenskej republiky 

Základné práva o ochrane pred zasahovaním do súkromného a rodinného života v Slovenskej republike upravuje 

Ústava Slovenskej republiky.4 

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným  

zasahovaním do súkromného a rodinného života.“ 

Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 2 

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, 

zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“ 

Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 3 

 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne 

len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. 

V žiadnom prípade ňou však nemôže byť právnická osoba, ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone 

podnikateľskej činnosti. 

Ochrana súkromia a osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, predstavuje citlivú oblasť v rámci 

základných ľudských práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. Osobné údaje sú vstupnou 

bránou do súkromia každého. Ich prípadné zneužitie môže mať negatívne následky pre celý život. Je čas 

prudkého rozmachu informačných technológií, ktoré prinášajú v posledných rokoch okrem úžitku aj znásobené 

riziká. Obozretným správaním však môžeme predísť rôznym neželaným dôsledkom, ako sú napríklad konanie 

inej osoby v našom mene, ktorá sa môže zmocniť nášho finančného konta, môže vystaviť faktúry, nakupovať a 

využívať platené služby na náš účet a uskutočňovať celý rad ďalších podvodov. Obhajovanie vlastnej 

                                                           
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES 8, 12.1.2001). 
4 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov. 
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bezúhonnosti v týchto záležitostiach môže byť ťažké a časovo náročné, navyše bez záruky, že spôsobené ujmy 

budú plnohodnotne nahradené.  

V Slovenskej republike je ochrana osobných údajov zaručená prostredníctvom zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov, ktorý upravuje  

a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní 

ich osobných údajov, 

b) práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.  

Podľa tohto zákona každý má právo vedieť, kto, kde a akým spôsobom nakladá s jeho osobnými údajmi. Takisto 

má každý právo domáhať sa opravy, likvidácie, či namietať spracúvanie osobných údajov. Tieto, ako aj ďalšie 

práva, ktoré zákon o ochrane osobných údajov pozná, si môže každá dotknutá osoba uplatniť u ktoréhokoľvek 

prevádzkovateľa. 

Týmto zákonom je v právnom poriadku Slovenskej republiky transponovaná smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe 

týchto údajov v platnom znení. 

 

4.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA V SEKTORE ELEKTRONICKÝCH 

KOMUNIKÁCIÍ 

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia v sektore elektronických komunikácií je upravená smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a 

ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí v elektronických komunikáciách) 

v platnom znení. Smernica harmonizuje ustanovenia členských štátov požadované na zabezpečenie primeranej 

úrovne ochrany základných práv a slobôd a najmä práva na súkromie, z hľadiska spracovávania osobných 

údajov v elektronickom komunikačnom sektore a zabezpečenia voľného pohybu takých údajov a elektronického 

komunikačného zariadenia a služieb v spoločenstve. Ustanovenia tejto smernice podrobnejšie upravujú a 

dopĺňajú smernicu 95/46/ES. Okrem toho poskytujú ochranu legitímnych záujmov účastníkov, ktorí sú 

právnickými osobami. 

V Slovenskej republike je táto smernica transponovaná prostredníctvom zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje  

a) podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb; 

b) podmienky na používanie rádiových zariadení; 

c) reguláciu elektronických komunikácií; 

d) práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických 

komunikačných služieb; 

e) ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb; 

f) efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel; 

g) oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním 

elektronických komunikačných sietí; 

h) ochranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti elektronických komunikácií a 

i) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. 

Ochrane súkromia a ochrane spracúvania osobných údajov sa v zákone venuje celá štvrtá časť (§ 55 až 63). 

Ustanovenia obsahujú všetky zásady ochrany osobných údajov resp. súkromia v sektore elektronických 

komunikácií. Ukladanie alebo získanie prístupu k údajom uloženým v koncovom zariadení účastníka alebo 

užívateľa je možné len s predchádzajúcim súhlasom týchto osôb. Povinnosť sa netýka technického ukladania 

alebo prístupu výlučne pre potreby zabezpečenia prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej 

siete, alebo ak je to nevyhnutné pre služby informačnej spoločnosti. 

 

5.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV V RÁMCI ITS 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných 

dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhranie s inými druhmi dopravy vo svojom odôvodnení 

12 a 13 spomína spracovanie a ochranu osobných údajov. 

„(12) Zavádzanie a využívanie aplikácií a služieb ITS bude zahŕňať aj spracovanie osobných údajov. Takéto 

spracovanie by sa malo realizovať v súlade s právom Únie, ktoré je stanovené najmä v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a 

voľnom pohybe týchto údajov a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej 

sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií. Pri používaní 

aplikácií ITS by sa okrem iného mali uplatňovať zásady obmedzenia účelu a minimalizácie údajov. 

(13) Ako jedna zo zásad zvyšovania ochrany súkromia jednotlivcov by sa mala podporovať anonymizácia. 

Pokiaľ ide o otázky súvisiace s ochranou údajov a súkromia v oblasti zavádzania aplikácií a služieb ITS, 

Komisia by mala podľa potreby konzultovať európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a požiadať o 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

237 
 

stanovisko pracovnej skupiny na ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov zriadenej 

podľa článku 29 smernice 95/46/ES.” 

Samotná smernica v článku 10 upravuje pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia, bezpečnosti a opakovaného 

použitia informácií. 

„Článok 10 

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia, bezpečnosti a opakovaného použitia informácií 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa spracovanie osobných údajov potrebných na prevádzku aplikácií a služieb 

ITS uskutočňovalo v súlade s pravidlami Únie o ochrane základných práv a slobôd jednotlivcov, najmä so 

smernicou 95/46/ES a smernicou 2002/58/ES. 

2. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred zneužitím vrátane 

nezákonného prístupu, zmeny alebo straty. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa na účely zaistenia ochrany súkromia v súvislosti s prevádzkovaním 

aplikácií a služieb IDS podľa potreby podporuje používanie anonymných údajov. 

4. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 95/46/ES, sa osobné údaje spracúvajú iba pokiaľ je to nevyhnutné 

pre takéto prevádzkovanie aplikácií a služieb IDS. 

5. Pokiaľ ide o uplatňovanie smernice 95/46/ES, a najmä v súvislosti s osobitnými kategóriami osobných 

údajov, členské štáty tiež zaistia dodržiavanie ustanovení o súhlase so spracúvaním takýchto osobných 

údajov. 

6. Uplatňuje sa smernica 2003/98/ES.“ 

Uvedený článok 10 smernice 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie ITS bola transponovaný do právneho poriadku 

Slovenskej republiky prostredníctvom § 6 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch 

v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

6.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV V RÁMCI SYSTÉMU ECALL 

6.1 Nariadenie (EÚ) č. 305/2013 o zosúladení systému eCall 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladenie poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej 

EÚ vo svojom odôvodnení 8 až 10 spomína spracovanie a ochranu osobných údajov. 

„(8) Spracovanie osobných údajov v súvislosti so spracovaním volaní eCall zo strany PSAP, záchranných 

služieb a servisných partnerov sa realizuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. 

októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a so 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcou sa spracovávania osobných 

údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických 

komunikáciách). Členské štáty zabezpečujú, aby sa tento súlad preukazoval vnútroštátnym orgánom na ochranu 

osobných údajov buď počas kontrolných postupov a priori, ako sú predchádzajúce oznámenia, alebo následných 

kontrol, ako napríklad v priebehu spracovania sťažností a vyšetrovania. 

(9) Interoperabilná služba eCall v celej EÚ sa opiera o odporúčania pracovnej skupiny pre ochranu údajov 

zriadenej podľa článku 29, ktoré sú uvedené v Pracovnom dokumente o dôsledkoch pre ochranu osobných 

údajov a súkromie v rámci iniciatívy eCall prijatom 26. septembra 2006 (1609/06/EN – WP 125). Vozidlá 

vybavené palubným zariadením eCall nesmú byť počas svojej bežnej prevádzky sledovateľné. Minimálny súbor 

údajov zasielaných palubným zariadením eCall (t. j. po aktivácii) musí obsahovať minimálne informácie 

potrebné na primerané spracovanie tiesňových volaní. 

(10) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 95/46/ES, členské štáty pri zavádzaní infraštruktúry PSAP pre eCall 

zohľadňujú Pracovný dokument o dôsledkoch pre ochranu osobných údajov a súkromie v rámci iniciatívy eCall, 

ktorý pracovná skupina pre ochranu údajov zriadená podľa článku 29 prijala 26. septembra 2006 (1609/06/EN 

– WP 125).“ 

Samotné nariadenie v článku 6 upravuje pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov. 

„Článok 6 

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov 

1. PSAP vrátane PSAP pre eCall sa považujú za kontrolórov v zmysle článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES. V 

prípade, že sa údaje eCall zasielajú iným riadiacim strediskám pre tiesňové volania alebo servisným 

partnerom podľa článku 3 ods. 5, tieto subjekty sa takisto považujú za kontrolórov. Členské štáty 

zabezpečia, aby spracovanie osobných údajov v rámci spracovania volaní eCall zo strany PSAP, 

záchranných služieb a servisných partnerov prebiehalo v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a 

aby sa tento súlad preukazoval vnútroštátnym orgánom na ochranu osobných údajov. 

2. Členské štáty najmä zabezpečia, aby osobné údaje boli chránené pred zneužitím vrátane neoprávneného 

prístupu, zmeny alebo straty, a aby sa na primeranej úrovni zriadili a náležite dodržiavali protokoly 

týkajúce sa úschovy osobných údajov, obdobia uchovávania údajov, ako aj ich spracovania a ochrany.“ 

Taktiež nariadenie v článku 7 upravuje pravidlá týkajúce sa zodpovednosti v súvislosti s uchovávaním údajov. 

„Článok 7 
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Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti 

1. PSAP pre eCall musia byť schopné preukázať príslušným orgánom, že spĺňajú všetky určené požiadavky na 

zhodu v zmysle noriem týkajúcich sa eCall podľa článku 3 ods. 1 v súvislosti s časťou(-ami) systému, 

ktorú(-é) navrhli a/alebo ktorú(-é) kontrolujú. Ručia iba za tú časť volaní eCall, za ktorú sú zodpovedné, a 

to od okamihu, keď PSAP prijme volanie eCall v súlade s vnútroštátnymi postupmi. 

2. Na tieto účely a popri iných existujúcich opatreniach týkajúcich sa najmä spracovania volaní na číslo 112 

sa nespracovaný MSD prijatý spolu s volaním eCall, ako aj obsah MSD zobrazený operátorovi eCall 

uchováva počas určeného obdobia v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Takéto údaje sa uschovávajú v 

súlade s článkami 6, 13 a 17 smernice 95/46/ES.“ 

 

6.2 Rozhodnutie č. 585/2014/EÚ o zavedení služby eCall 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby 

eCall v celej EÚ zavádza úplnú funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu, 

kontinuitu a súlad interoperabilnej služby eCall v celej Európskej únii, ale samotnú bezpečnosť 

a ochranu údajov nerieši. 

 

6.3 Nariadenie (EÚ) 2015/758 o požiadavkách schvaľovania palubného systému eCall 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového 

schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 

2007/46/ES vo svojom odôvodnení 21, 22, 23, 27 a 32 spomína spracovanie 

a ochranu osobných údajov. 

„(21) Každé spracúvanie osobných údajov prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú 

linku 112 by malo spĺňať pravidlá ochrany údajov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 

95/46/ES a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, aby sa tak osobitne zabezpečilo, že vozidlá 

vybavené palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 v bežnom stave prevádzky pomocou linky 

112 nebudú sledovateľné a nebudú nijakým spôsobom pretržite sledované, a že minimálny súbor údajov 

zasielaný palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 bude obsahovať len minimálne informácie 

potrebné na primerané spracovanie tiesňových volaní. Takto by sa mali zohľadniť odporúčania pracovnej 

skupiny pre ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov zriadenej podľa článku 29 

smernice 95/46/ES, ktoré sú uvedené v jej pracovnom dokumente o dôsledkoch pre ochranu osobných údajov a 

súkromie v rámci iniciatívy eCall prijatom 26. septembra 2006. 

(22) Výrobcovia by mali vykonať všetky potrebné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad s pravidlami týkajúcimi sa 

ochrany súkromia a údajov uvedenými v tomto nariadení, a to v súlade s článkami 7 a 8 Charty základných práv 

Európskej únie. 

(23) Výrobcovia vozidiel by pri plnení technických požiadaviek mali do palubných systémov integrovať technické 

formy ochrany údajov a mali by dodržiavať zásadu ochrany súkromia už v štádiu návrhu. 

(27) Aby sa zabezpečilo uplatňovanie spoločných technických požiadaviek týkajúcich sa palubného systému 

eCall využívajúce tiesňovú linku 112, v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala byť na 

Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty týkajúce sa oslobodenia určitých tried vozidiel kategórií M1 a N1 

od povinnosti zabudovať palubné systémy eCall, stanovenia podrobných technických požiadaviek a skúšok pre 

typové schválenie ES vozidiel týkajúce sa ich palubných systémov eCall a typové schvaľovanie ES systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a vyrobených pre tieto vozidlá, ako aj 

stanovenia podrobných technických pravidiel a skúšobných postupov, ktorých cieľom je uplatňovanie určitých 

pravidiel spracúvania osobných údajov a zabezpečiť to, aby sa neuskutočnila žiadna výmena osobných údajov 

medzi palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 a systémami tretích strán. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni a s 

príslušnými zainteresovanými stranami, najmä s organizáciami na ochranu spotrebiteľov, ako aj s európskym 

dozorným úradníkom pre ochranu údajov a pracovnou skupinou pre ochranu údajov zriadenou podľa článku 29 

v súlade s platnými právnymi predpismi. Komisia by pri príprave a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 

súbežné, včasné, ako aj náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. 

(32) V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 sa uskutočnili 

konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 29. októbra 2013 vydal svoje 

stanovisko14.“ 

Nariadenie v samostatnom článku upravuje pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov. 

„Článok 6 

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté smernice 95/46/ES a 2002/58/ES. Akékoľvek spracúvanie osobných 

údajov prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 spĺňa pravidlá ochrany 

osobných údajov stanovené v uvedených smerniciach.  
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2. Osobné údaje spracúvané v súlade s týmto nariadením sa použijú len na účely spracovania núdzových situácií 

uvedených v článku 5 ods. 2 prvom pododseku. 

3. Osobné údaje spracúvané v súlade s týmto nariadením sa neuchovávajú dlhšie, ako je nevyhnutné na účely 

spracovania núdzových situácií uvedených v článku 5 ods. 2 prvom pododseku. Tieto údaje sa úplne vymažú 

hneď, ako už nie sú na tento účel potrebné. 

4. Výrobcovia zabezpečia, aby palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112 neboli sledovateľné ani 

neboli nijakým spôsobom nepretržite sledované. 

5. Výrobcovia zabezpečia, aby sa údaje vo vnútornej pamäti palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú 

linku 112 automaticky a nepretržite odstraňovali. Uchovávať sa môžu len tri posledné polohy vozidla, pokiaľ je 

to nevyhnutne potrebné na určenie aktuálnej polohy a smeru jazdy v čase udalosti. 6. Tieto údaje nesmú byť pred 

vytvorením volania eCall dostupné mimo palubného systému využívajúceho tiesňovú linku 112 pre žiadne 

subjekty. 

7. Do palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 sa zabudujú technológie na zvýšenie ochrany 

súkromia, aby sa tak pre používateľov systému eCall zabezpečila náležitá úroveň ochrany súkromia, a rovnako 

aj potrebné záruky na zabránenie sledovaniu a zneužitiu. 

8. Minimálny súbor údajov zasielaný palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 obsahuje iba 

minimálne množstvo informácií, ako sa uvádzajú v norme STN EN 15722:2011 Telematika v cestnej doprave. 

Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall. Palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 

112 sa neprenášajú žiadne ďalšie údaje. Minimálny súbor dát je uchovávaný spôsobom, ktorý umožňuje jeho 

úplné a trvalé vymazanie. 

9. Výrobcovia zabezpečia, aby sa v návode na použitie uviedli jasné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní 

údajov, ktoré sa uskutočňuje v rámci palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112. Ide o tieto 

informácie: 

a) odkaz na právny základ spracúvania údajov; 

b) skutočnosť, že palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 je štandardne nastavený ako aktívny; 

c) spôsoby spracúvania údajov, ktoré vykonáva palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112; 

d) osobitné účely spracúvania v rámci systému eCall, ktoré sa obmedzujú na núdzové situácie podľa článku 5 

ods. 2 prvého pododseku; 

e) typy zhromažďovaných a spracúvaných údajov a informácie o príjemcoch týchto údajov; 

f) čas, počas ktorého sa údaje uchovávajú v palubnom systéme eCall využívajúcom tiesňovú linku 112; 

g) skutočnosť, že nedochádza k nepretržitému sledovaniu vozidla; 

h) spôsoby vykonávania práv dotknutých osôb, ako aj kontaktná služba príslušná na spracovávanie žiadostí o 

prístup; 

i) akékoľvek ďalšie potrebné informácie týkajúce sa sledovateľnosti, sledovania a spracúvania osobných údajov 

v súvislosti s poskytovaním služby volania eCall STS15 a/alebo ďalších služieb s pridanou hodnotou, ktoré musí 

výslovne odsúhlasiť majiteľ a ktoré sú v súlade so smernicou 95/46/ES. Osobitne sa zohľadní skutočnosť, že 

môžu existovať rozdiely medzi spracúvaním údajov vykonávaným prostredníctvom palubného systému eCall 

využívajúceho tiesňovú linku 112 a palubných systémov eCall pre služby tretích strán alebo ďalších služieb s 

pridanou hodnotou. 

10. Aby sa predišlo nedorozumeniu v súvislosti so sledovanými účelmi a pridanou hodnotou spracúvania, 

informácie uvedené v odseku 3 9 sa v návode na použitie uvedú oddelene pre palubný systém eCall využívajúci 

tiesňovú linku 112 a palubné systémy eCall pre služby tretích strán pred použitím systému. 

11. Výrobcovia zabezpečia, aby palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a každý ďalší systém 

poskytujúci službu volania eCall STS alebo službu s priadnou hodnotou boli navrhnuté tak, aby výmena 

osobných údajov medzi nimi nebola možná. Nevyužívanie systému poskytujúceho službu volania eCall STS alebo 

službu s pridanou hodnotou alebo odmietnutie dotknutej osoby udeliť súhlas so spracúvaním jej osobných 

údajov na účely služby volania eCall STS alebo služby s pridanou hodnotou nesmie negatívne ovplyvniť 

využívanie palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112. 

12. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 8 s cieľom stanoviť: 

a) podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy týkajúce sa uplatňovania pravidiel spracúvania osobných 

údajov uvedených v odsekoch 2 a 3; 

b) podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy s cieľom zabezpečiť, aby sa neuskutočnila výmena 

osobných údajov medzi palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 a systémami tretích strán, 

ako sa uvádza v odseku 11. 

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 9. júna 2016. 

13. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ustanoví: 

a) praktické opatrenia na posúdenie zamedzenia sledovateľnosti a sledovania vozidla podľa odsekov 5 a 6; 

b) vzor pre informovanie používateľa podľa odseku 9. 

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2. Prvé takéto 

vykonávacie akty sa prijmú do 9. júna 2016. 
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6.4 Príprava delegovaného nariadenia (EÚ) o požiadavkách schvaľovania palubného systému eCall 

Do 9. júna 2016 je Európska komisia povinná prijať delegovaný akt (nariadenie (EÚ)), ktoré upraví podrobné 

technické požiadavky a skúšobné postupy týkajúce sa uplatňovania pravidiel spracúvania osobných údajov a 

podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy s cieľom zabezpečiť, aby sa neuskutočnila výmena 

osobných údajov medzi palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 a systémami tretích strán. 

V súčasnosti Európska komisia diskutuje tento návrh s expertmi členských štátov v expertnej skupine Working 

Group on Motor Vehicles, ktorého posledné zasadnutie bolo 5. októbra 2015. Podrobnosti o prerokovávaných 

dokumentoch možno nájsť na internetových stránkach Európskej komisie.5 

Bezpečnosti a ochrane údajov sa v pripravovanom delegovanom nariadení (EÚ) bude venovať jedna celá 

príploha, prčom táto príloha je rozdelená do štyroch častí: 

1. Postup na overenie nedostatočnej vysledovateľnosti eCall systémov vo vozidle; 

2. Postup pre overenie doby, po ktorú súbor dát eCall je uložený v systéme; 

3. Postup na overenie automatického a nepretržitého odstránenie dát vo vnútornej pamäti eCall systémov vo 

vozidle; 

4. Postup pre overenie nevýmena osobných údajov medzi eCall vo vozidle, systémov a systémov služby 

tretích strán. 

 

7.  ZÁVER 

Úroveň a kvalita ochrany osobných údajov je úzko prepojená s dôverou ľudí, ktorá smeruje k očakávaniam na 

spracúvanie ich osobných údajov v rámci zákonných noriem, spoločných hodnôt a dobrých mravov. Bez jej 

existencie nemožno hovoriť o napredovaní ochrany osobných údajov a teda ani o rozvoji využívania toho, čo 

nám súčasnosť poskytuje. Nehovoriac o budúcnosti. Záujem na vybudovaní si dôvery ľudí pri zákonom 

spracúvaní ich osobných údajov by tak mal predstavovať jednu z priorít pri spracúvaní osobných údajov. 

Aj keď vždy bude zo strany občanov obava, či ITS alebo systém eCall nezasahuje do súkromia občanov, či ich 

náhodou nesleduje tzv. veľký brat, uvedené právne predpisy dostatočne chránia, aby občania ako aj vozidlá 

neboli vystopovateľné počas bežnej prevádzky. Priamo výrobca vozidla bude zodpovedný za to, že vozidlo 

vybavené palubným systémom eCall nemôže byť vystopovateľné a ani nijakým spôsobom nemôže byť 

nepretržite sledované v bežnom stave prevádzky. V prípade porušenia týchto povinností výrobcami vozidiel, 

členské štáty, ktoré konkrétnemu výrobcovi udelili typové schválenie ES vozidla, uložia sankcie, ktoré musia 

byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
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GRANICA MIĘDZY STRACHEM PRZED 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ A PRZESTĘPSTWAMI Z NIENAWIŚCI 
 

Izabela NOWICKA1 

 

THE BOUNDARY BETWEEN FEAR OF CRIME AND HATE CRIMES 
 

 

Streszczenie: W wypowiedzi  ukazane zostaną dwa pozostające we wzajemnej relacji poziomy : prawa i 

kryminologii. tj. obowiązujących w Polsce regulacji prawnych konweniujących z pobytem imigrantów w Polsce 

oraz  tzw. strachem przed przestępczością. Tak przyjąta struktura pozwoli na próbę zasygnalizowania granicy 

pomiędzy strachem przed przestępczością a przestępstwami z nienawiści. Wpisuje się ona w dyskusję o 

znaczenie badań wiktymologicznych w kontekście nowych zagrożen społecznych.  

Słowa klucze: strach przed przestępczością, przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści  

 

Abstract: In a statement the two remaining will be shown in a mutual relationship levels: law and criminology. 

The applicable legal regulations in Poland the stay of migrants in Poland and the so-called fear of crime. Yes 

structure of the post-test will permit to indicate the border between fear of crime and hate crimes. It is part of a 

discussion about the importance of research victims of crime in the context of the new social risks. 

Key words: fear for crime, hate crime, hatefulmentioned 

 

 

WSTĘP 

 Wydarzenia ostatnich miesięcy odnoszące się do „eksodusu” ludności z Syrii skłaniają do rozwazań nie 

tylko dotyczących zapanowania nad wspomnianym zjawiskiem ale także nad wzrostem sytuacji ksenofobii i 

rasizmu. Pod znakiem zapytania pozostaje problem społecznego przyzwolenia na te czyny, które w polskim 

prawie karnym określane są jako „przestępstwa z nienawiści”. Materia jest niewątpliwie złożona i 

wielowarstwowa. Zaznaczę w swojej wypowiedzi dwa, pozostające we wzajemnej relacji, poziomy : prawa i 

kryminologii. tj. obowiązujących w Polsce regulacji prawnych konweniujących z pobytem imigrantów w Polsce 

oraz  tzw. strachem przed przestępczością. Tak przyjąta struktura pozwoli na próbę zasygnalizowania granicy 

pomiędzy strachem przed przestępczością a przestępstwami z nienawiści.  

W kontekście zawartej w tytule tematyki  warto odnieść się do wyartykułowanej przez  Samuela 

Huntingtona na łamach „ForeignAffairs” w 1993 r. kontrowersyjnej tezy „zderzenia cywilizacji”. Zakładała ona, 

iż w przyszłości politykę światową zdominują starcia pomiędzy cywilizacjami. W efekcie międzynarodowe 

konflikty zbrojnie będą się toczyć nie pomiędzy państwami na płaszczyźnie ideologicznej, a pomiędzy 

społecznościami zróżnicowanymi kulturowo i religijnie. Za główne grupy społeczne uznał cywilizacje: 

zachodnią, prawosławną, latynoamerykańską, islamską, afrykańską, hinduistyczną, buddyjską, chińską, 

japońską2.  

     

Z wypowiedzi tej możemy odczytać, iż ani ideologie, ani gospodarka nie będą już źródłami konfliktów 

międzynarodowych. Podstawową przyczyną są według Huntingtona  różnice kulturowe, wywodzące się w 

znacznej mierze z podziałów religijnych i przesądzające o tożsamości narodowej. Współczesny świat zamienia 

się w arenę walk i rywalizacji między ośmioma głównymi cywilizacjami. Co interesujące teza ta początkowo 

ostro krytykowana w obecnej dobie znalazła swoich zwolenników. A publikacja jak wskazuje w Przedmowie3 z 

kwietnia 2011 r. Z.  Brzeziński „zdefiniowała na nowo sens chaosu, w jakim znalazł się dzisiejszy świat, i 

dostarczyła nowego zbioru pojęć służących interpretacji rozmaitych zawiłości naszego coraz bardziej 

kurczącego się globu”. 

 

1. STRACH PRZED PRZESTĘPCZOŚCIA A MOWA NIENAWIŚCI 

Polska jako cząstka współczesnego świata nie może być  wyalienowana ze zjawiska zderzenia 

cywilizacji.  Tak się dzieje również poprzez fakt, iż  głównym czynnikiem warunkującym ową komparację  jest 

zjawisko migracji międzykulturowych czyli rosnąca liczba imigrantów należących do innych cywilizacji4. Przy 

założeniu, iż Polska współistnieje w ramach tzw. cywilizacji zachodniej.  

                                                           
1 insp. dr hab. Izabela Nowicka, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. J. Piłsudskiego 111, E-mail: i.nowicka@wspol.edu.pl 
2 S. P. HUNTINGTON, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997, wyd. MUZA,s. 9 i n. 
3 S. P. HUNTINGTON, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997, wyd. MUZA, s. 5  
4 K. BŁESZYŃSKA, Migracje międzykulturowe jako wyzwanie dla polskiego systemu edukacji, Warszawa 
2010,migracjemidzykulturowajakowyzwaniedlapolskiegosystemuedukacji.drhabkrystynabeszyska.pdf [uzyskano 3.11.2015] 

file:///C:/Users/i.nowicka/Downloads/migracje%20midzykulturowa%20jako%20wyzwanie%20dla%20polskiego%20systemu%20edukacji.%20dr%20hab.%20krystyna%20m.%20beszyska%20(1).pdf
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Naszą obawę przed „szkiem kulturowym” wynikającym z  faktu przyjęcia  uchodźców poteguje fakt, że 

nie  mamy pełnego oglądu ani skali zjawiska ani też nie orientujemy się w ewentualnych ciążcych na nas 

obowiązków  wynikających z tego faktu. Według dokonanych  uzgodnień w ramach dyskusji toczących się w 

Radzie Europejskiej kraje członkowskie przyjmą w sumie 60 tys. uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu (40 

tys. z Grecji i Włoch oraz 20 tys. z obozów poza Unią). Zdecydowano się jednak, że decyzje o tym, ile osób trafi 

do poszczególnych państw, będą podejmowane na podstawie deklaracji rządów. Polska zapowiedziała, że w 

ciągu dwóch lat przyjmie 2 tys. uchodźców – 1100 osób z Włoch i Grecji oraz 900 osób z obozów znajdujących 

się poza granicami UE (11 287 osób wyliczone algorytmem Junckera) 5. Takie są prognozy na przyszłość. 

Jednakże Polska zaczęła przyjmować uchodźców od 1992 r.6 i ich  struktura narodowościowa, niewiele się 

zmienia. Są to głównie przyjezdni z Kaukazu (Czeczenia, Gruzja) oraz Ukrainy, Białorusi. W latach 2009 i 2012  

nastąpiły dwie fale napływu do Polski Gruzinów, Z kolei 2014 r. to natężenie przyjazdów z Ukrainy   przy czym 

przyjazdy osób pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu, (Irak, Afganistan, a zwłaszcza Syria), były u nas 

zupełnie śladowe, sięgające najwyżej kilkuset osób.  Najprawdopodobniej ta struktura  narodowościowa ulegnie 

w przeciągu 2 lat zmianie.  

Legalny pobyt uchodźcy w Polsce  gwarantowany jest regulacjami prawnymi  przez państwo.  Art. 1 

Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego,  definiuje uchodźcę jako osobę, która spełnia 

następujące warunki: • przebywa poza swoim krajem pochodzenia, • żywi uzasadnioną obawę przed 

prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub 

poglądy polityczne, • z powodu tej obawy nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju 

pochodzenia, • nie zachodzą wobec niej klauzule wyłączające(uchodźcą nie jest osoba, która popełniła zbrodnię 

przeciw pokojowi, zbrodnię wojenną, zbrodnie przeciw ludzkości, poważne przestępstwo niepolityczne, albo 

czyn sprzeczny z celami i zasadami ONZ).  

Statusu uchodźcy może nie uzyskać osoba, która opuściła swój kraj pochodzenia nie w wyniku 

prześladowania, ale innych problemów, takich jak ubóstwo, brak pracy, bezdomność, odpowiedzialność karna za 

popełnione przestępstwo pospolite. 

Cudzoziemiec, który został uznany za uchodźcę, nabywa szereg praw. Najważniejsze z nich to:  

 prawo pobytu w Polsce , 

 możliwość podróżowania za granicę,  

 prawo do pracy, 

 prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatel polski,  

 prawo do świadczeń pomocy społecznej, otrzymywania zasiłków rodzinnego, pielęgnacyjnego i 

wychowawczego, 

 prawo do nauki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (licea, technika), oraz 

w szkołach wyższych, 

 prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, 

 prawo do pomocy integracyjnej, 

 możliwość ubiegania się o obywatelstwo polskie na korzystniejszych warunkach, niż inni cudzoziemcy.  

W  2014 r. według danych Urzędu ds. Cudzoziemców o status uchodźcy ubiegało się 2253 Ukraińców 

(1040 kobiety i 1213 mężczyzn) , 2772 Rosjan  (1493 kobiety i 1279 mężczyzn). O status uchodźcy ubiegało się 

też m.in. 652 Gruzinów, 126 obywateli Armenii i 101 mieszkańców Kirgistanu. W sumie taki wniosek złożyło w 

Polsce 6621 osób (3147 kobiet i 3474 mężczyzn). Pozytywnie rozpatrzono 262 z nich. Wśród osób, które 

otrzymały status uchodźcy, nie znalazł się żaden obywatel Ukrainy. Kraje pochodzenia osób, które otrzymały 

decyzję pozytywną to m.in. Syria (115), Rosja (107), Afganistan (27), Kazachstan (22). Jeśli chodzi o obywateli 

Ukrainy, sześciu osobom przyznano ochronę uzupełniającą, a 11 zgodę na pobyt tolerowany. Urząd ds. 

Cudzoziemców podaje też dane dotyczące pierwszej połowy 2015 r. Wniosek o status uchodźcy złożyło 1284 

obywateli Ukrainy. Żadnemu z nich go nie przyznano. W przypadku dwóch osób pozytywną decyzję wydała 

natomiast Rada ds. Uchodźców, która rozpatruje odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydawane 

przez Urzędu ds. Cudzoziemców. Ponadto w 2014 r. Ukraińcy złożyli np. 18 637 wnioski o zezwolenie na pobyt 

czasowy, 11 006 z nich rozpatrzono pozytywnie7. 

Trudno jednakże nazwać sytuację osoby  czekającej na nadanie statusu uchodźcy za zadawalajacą pod 

względem finansowym. Przez 6 miesięcy  nie ma  ona prawa podjąć legalnej pracy.8 Jeśli nie pracuje na czarno, 

na życie muszą jej wystarczyć pieniądze z zasiłku: 50 zł miesięcznie kieszonkowego plus ewentualnie 9 zł 

dziennie na wyżywienie dla dziecka, które chodzi do szkoły. Zgodnie z prawem, czekającym w Polsce na azyl, 

ale nie zamieszkującym w ośrodku, przysługuje zasiłek wysokości 750 zł na osobę miesięcznie (dla 

czteroosobowej rodziny to 1500 zł).  

                                                           
5http://www.tvn24.pl [uzyskano 16.11. 2015]. 
6 M. MAZUŚ, Bilet bez miejscówki. Raport polska przed wyborem, „Tygodnik Polityka”, nr 38 (3027), 16.09- 22.09.2015, s.16 i n. 
7 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/liczba-uchodzcow-w-polsce,573469.html [uzyskano 10.11.2015]. 
8 M. MAZUŚ, Bilet bez miejscówki. Raport polska przed wyborem, „Tygodnik Polityka”, nr 38 (3027), 16.09- 22.09.2015, s.16 i n. 

http://www.tvn24.pl/
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Zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi przyjmowania uchodźców, dzięki dofinansowaniu z Unii  

będziemy mieli więcej funduszy na  ich utrzymanie. Według unijnych wyliczeń zaprzyjęcie i utrzymanie jednej 

osoby relokowanej z innego kraju UE dostaniemy jednorazową refundację wysokości 6 tys. euro, a za osobę 

przesiedloną spoza Unii –10 tys. euro.  

Bez względu na fakt, iż proceder imigrowania do naszego kraju cudzoziemców nie jest zjawiskiem 

nowym mamy do czynienia ze wzrostem zjawisk, które świadczą wyrażnie o ksenofobii,  rasiźmie.  Przyczyn 

takiego stanu rzeczy należy szukać w mojej ocenie m.in. w zjawisku określanym jako strach, lek przed 

przestępczością. „W polskiej literaturze lęk przed przestępczością jest najczęściej charakteryzowany przez trzy 

komponenty: odczuwaną obawę przed staniem się ofiarą przestępstwa, ocenę ryzyka takiego zdarzenia oraz 

podejmowanie zachowań mających zminimalizować to ryzyko lub ewentualne negatywne skutki wiktymizacji. 

Przy czym przez część badaczy jest rozumiany jako konstrukt składający się z tych trzech elementów, a wiec 

jako rodzaj psychologicznej postawy, przez innych zaś jako jedynie aspekt emocjonalny, funkcjonujący 

niezależnie od poznawczych ocen ryzyka i podejmowanych zachowań ochronnych i unikowych. Tak czy 

inaczej, może on być  z jednej strony  w pełni racjonalnym mechanizmem ochrony przed potencjalnym 

zagrożeniem, z drugiej zaś – także przejawem wysokiego poziomu niepokoju, niezwiązanego z realnym 

zagrożeniem i bardzo utrudniającym normalne funkcjonowanie człowieka9.  

Czynnikiem, kóry według krminologów wpływa znacząco na postrzeganie pozytywne bądź negatywne 

danego zjawiska są  madia. H. J. Schneider twierdzi wprost, że środki masowego przekazu prezentują 

skrzywdzony obraz przestępczości, co wywołuje irracjonalny i rozproszony lęk oraz prowadzi do 

nieracjonalnych poglądów co do skutecznych metod jej zwalczania, zakładających głównie zwiększenie 

represyjności działań policji i zaostrzenie kar.  Kreowanie przestępczości może nastąpić zarówno poprzez 

informowanie jak i nieinormowanie czy też przeinformowanie o danym zjawisku10. 

D. Chadee i J. Ditton przytaczają za V. Sacco  trzy podstawowe założenia o związku środków 

masowego przekazu i lęku przed przestępczością : 

1) większość osób nie ma bezpośredniej styczności z przestępczością, więc głównym źródłem przekonań o 

tym problemie powinien być  kontakt pośredni, 

2) dla większości członków nowoczesnych społeczeństw  media są ważnym źródłem informacji, 

3) nowoczesne media zawierają znaczną dawkę informacji związanych z przestępczością11. 

W literaturze psychologicznej panuje rozróżnienie pojęć „lęku” i „strachu”. Lęk definiowany jest jako 

reakcja emocjonalna nie związana z określoną przyczyną lub sytuacją, reakcja na zagrożenie potencjalne lub 

przyszłe. Strach określany jest natomiast jako reakcja emocjonalna na obiektywne, rozpoznawalne, zewnętrzne 

zagrożenie, połączona często z somatycznymi reakcjami organizmu12.  

W literaturze kryminologicznej pojęcia te stosowane są synonimicznie, a ponadto wprowadza się 

terminy dodatkowe odwołujące się do „niepokoju” (unease), „obawy”, (concern), „zaniepokojenia” (worry), 

„braku poczucia bezpieczeństwa” (insecurity), „poczucia zagrożenia” (feeling of unsafety)13. 

Frank Fuerdi, który zajmuje się problematyką  tzw. kultury strachu (culture of fear) stwierdza, iż „nie 

nadzieja, lecz lęk jest tym, co pobudza i kształtuję wyobraźnię początku XXI w. W ten sposób pojęcie strachu 

bardzo szybko staje się swoją własną karykaturą. Strach nie jest już po prostu odpowiedzią na odczuwane 

niebezpieczeństwo. Stał się idiomem, poprzez który dajemy wyraz niepewności o nasze miejsce w świecie. 

Kultura popularna stale stymuluje apokaliptyczną wyobraźnię, faszerując swoich odbiorców zatrważającymi 

wiadomościami o zbliżających się niebezpieczeństwach, wywołanych przez człowieka lub naturę14. 

Społeczeństwo i postrzeganie przezeń otaczającego świata  poddane jest obecnie presji  nowoczesnych 

technologii. Pojawiają się m.in. takie zjawiska jak Fear of Missing Out (FoMO), czyli strach przed tym, że 

przegapimy coś w internecie a  granica między wirtualem i realem zaciera się bądź zatarła już całkowicie.  Już 

nie telewizja ale internet jest podstawowym źródłem wiedzy o rzeczywistości i to on m.in. kształtuje poziom 

strachu przed różnymi zjawiskami.  

Jak wskazuje powyżej cytowany F. Fuerdi starch podlega fluktuacji w odniesieniu do zjawisk 

kulturowych. „Każda kultura mówi nam o strachu coś innego. W społeczeństwach starożytnych uczono, by bać 

się bogów i przodków. W średniowieczu podżegano lęk przed czarownicami i innymi złowrogimi 

nadprzyrodzonymi mocami. W niektórych kulturach trwogę budzi dziś śmierć, w innych bezrobocie. Całkiem 

                                                           
9 P. OSTASZEWSKI, Lęk przed przestępczością, Warszawa 2014, wyd. Lex a Wolters Kluwer business, s. 12. 
10 H. J. SCHNEIDER, Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, tłum. W. Spirydowicz, (Red. B. Hołyst),  
Warszawa 1992, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 210 i n.  
11 V. SACCO, The Effect of Mass Media Perceptions of Crime: A Reanalysis of the Issues, “Pacific Sociological Review” 1982, Vol. 25, 

No. 4, s. 476.  
12 J. BŁACHUT, A. GABERLE, K. KRAJEWSKI, Kryminologia, Gdańsk 2007, wyd. ARCHE, s. 450. 
13 M. SZAFRAŃSKA, Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestępczością, Toruń 2010, wyd. Adam Marszałek, s. 15. 
14 http://www.miesiecznik.znak.com.pl/1888/calosc/kultura-strachu-ponowne-odczytanie, Frank Furedi, Kultura strachu – ponowne 
odczytanie. Znak, grudzień 2011, nr 679, [uzyskano 17.08.2015]. 

http://www.miesiecznik.znak.com.pl/1888/calosc/kultura-strachu-ponowne-odczytanie
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niedawno na Zachodzie dominowała obawa przed wojną atomową. Obecnie natomiast strach jest nam 

przedstawiany jako domyślna, standardowa reakcja na życie”15. 

Przedstawiciele doktryny16 wskazują starają się interpretować starch przed przestepczościa jako pewną 

konstrukcję składającą się z takich elementów jak:  

 Afektywny (emocjonalny) – subiektywne poczucie bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa, 

doświadczenie w zyciu codziennym oraz strach stania się ofiarą przestępstwa; 

 Kognitywny – ocena rozwoju przestępczości oraz prawdopodobieństwa wiktymizacji (ryzyko 

wiktymizacji);  

 Konatywny – przedsiębranie przez jednostke srodków ostrożności  w celu zabezpieczenia się przed 

przestępstwem, uniknięcia wiktymizacji. 

Komenda Główna Policji  na swoich stronach internetowych ukazuje skalę zjawiska popełnianych 

przestępstw przez cudzoziemców oraz sytuacji, w których byli oni pokrzywdzeni. 

 

Tab. 1. Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw oraz/pokrzywdzeni na terenie Polski. 
KRAJ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Armenia 324/18 287/12 209/17 121/7 118/4 86/15 91/5 91/7 67/9 

Austria 2/51 11/59 8/17 10/22 9/18 2/8 4/7 9/14 2/40 

Belgia 8/40 22/56 10/46 7/24 10/41 13/22 11//10 8/24 8/13 

Białoruś 656/140 419/115 361/76 354/72 206/34 142/47 157/35 243/70 230/97 

Bułgaria 74/19 79/18 49/20 57/5 119/20 103/21 154/21 177/26 108/27 

Chiny 7/17 10/9 5/7 3/7 0/8 8/16 5/8 10/18 19/24 

Chorwacja 8/6 3/6 4/10 4/0 2/1 3/2 1/1 3/2 10/10 

Czechy 50/67 53/70 34/52 52/40 46/45 61/47 65/22 67/44 98/44 

Dania 4/57 8/59 5/45 7/28 9/25 8/18 6/21 6/13 4/11 

Estonia 10/7 14/13 21/4 13/3 15/5 12/18 12/2 20/8 7/3 

Finlandia 0/18 3/20 3/18 3/14 0/14 1/6 3/8 0/14 1/10 

Francja 21/130 34/168 16/128 22/74 26/59 28/38 20/50 14/55 27/44 

Grecja 5/8 3/2 3/7 3/7 2/4 4/1 3/5 2/1 7/5 

Gruzja 32/0 31/5 48/4 22/1 17/0 62/1 101/5 53/6 49/4 

Hiszpania bd bd bd 0/4 7/19 12/9 10/5 13/21 23/36 

Holandia 27/142 31/140 21/110 19/84 15/54 12/36 14/48 9/46 26/35 

Irlandia 0/9 2/15 6/24 3/36 5/12 1/12 7/17 9/13 8/16 

Izrael 2/17 6/10 5/10 0/15 2/3 3/6 5/4 5/5 2/7 

Kazachstan 8/6 11/4 12/1 12/2 7/2 3/1 3/0 4/1 4/1 

Litwa 194/32 182/58 139/20 173/42 176/22 139/33 184/37 205/30 190/33 

Łotwa 36/12 20/19 34/15 32/25 30/9 28/8 23/10 31/9 38/16 

Mołdawia 22/5 9/1 24/15 16/3 12/2 7/2 7/5 12/1 11/2 

Mongolia 32/15 28/7 12/9 19/1 11/2 14/4 1/4 7/0 4/3 

Niemcy 303/2.301 298/1986 213/1.153 193/690 168/434 164/308 137/297 130/204 112/212 

Norwegia 7/60 7/54 3/59 4/49 5/40 2/35 3/34 3/42 2/24 

Pakistan 9/5 4/0 6/4 8/4 7/1 9/4 5/5 7/4 9/0 

Portugalia bd bd bd 4/0 9/5 8/1 4/4 10/8 4/0 

Rosja 191/56 184/47 166/51 172/79 169/32 180/39 133/42 133/29 119/61 

Rumunia 55/7 76/11 61/15 55/14 170/11 134/14 140/15 159/14 156/16 

Słowacja 23/50 49/66 33/95 48/78 67/22 49/16 42/31 44/16 31/64 

Słowenia 1/4 3/8 1/4 1/3 0/2 2/1 2/2 2/6 5/1 

Szwajcaria 8/39 4/31 6/25 1/21 9/11 18/14 8/14 11/8 6/9 

Szwecja 10/141 20/114 14/77 13/50 11/35 10/23 7/23 8/30 25/18 

Turcja 31/19 19/16 20/8 13/12 21/8 12/16 21/17 21/16 26/16 

Ukraina 1.404/214 914/230 658/201 588/160 398/88 459/137 659/111 493/134 479/149 

USA 16/69 20/61 15/42 7/64 14/23 14/32 10/25 8/43 6/21 

Węgry 9/30 15/43 12/30 14/13 16/6 11/8 19/13 16/12 11/13 

Wielka Bryt. 15/102 16/141 21/193 19/171 18/147 21/90 15/67 12/82 25/63 

Wietnam 59/38 76/37 61/25 43/10 50/14 33/5 57/13 51/16 44/5 

Włochy 36/100 34/104 25/83 25/74 27/46 28/40 35/35 24/55 22/45 

RAZEM * 3.870/4.290 3.146/4.056 2.478/2.936 2.293/2.161 
2.141/ 

1.463 
2034/1296 

2319/ 

1219 

2242/ 

1282 

2152/ 

1403 

Źródło:http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-cudzozie/50867,Cudzoziemcy-

przestepczosc.html [uzyskano 15.11.2015]. 

 

Dane te ukazują urealniony obraz obawy przed przestępczością tej kategorii osób.  Nie są to liczby zbyt 

wysokie. Niemniej jednak mogą  stanowić przyczynek do podjęcia działań w celu uniknięcia wiktymizacji tym 

                                                           
15  http://www.miesiecznik.znak.com.pl/1888/calosc/kultura-strachu-ponowne-odczytanie, Frank Furedi, Kultura strachu – ponowne 

odczytanie. Znak, grudzień 2011, nr 679, [uzyskano 17.08.2015]. 
16 J. BŁACHUT, A. GABERLE, K. KRAJEWSKI, Kryminologia, Gdańsk 2007, wyd. ARCHE, s. 450. 

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-cudzozie/50867,Cudzoziemcy-przestepczosc.html
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-cudzozie/50867,Cudzoziemcy-przestepczosc.html
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bardziej,że strach ten powiązany jest ze zderzeniem z innego niż polski kręgu kulturowego, którego zasady są 

dla większości Polaków niepojęte. 

W związku z powyższym stawiam dość ryzykowną tezę, iż strach przed przestępczością w kontekście 

zderzenia kulturowego może być czynnikiem implikujacym  zachowania, które mogą wydawać się ze strony 

jednostki obronne a które w swojej treści będą stanowiły tzw. „przestępstwa z nienawiści”.   

Termin „przestępstwa z nienawiści” (hate crimes) pojawił się w literaturze prawniczej  w połowie lat 

osiemdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych17. W Europie po raz pierwszy zauważono to patologiczne 

zjawisko w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Niemczech18. Za twórców terminu hate crimes uważa się 

wnioskodawców projektu ustawy Hate Crimes Statistic Act – Johna Conyersa, Barbarę Kennelly oraz Marco 

Biaggi 19 . W literaturze polskiej najczęściej przyjmuje się, że przestępstwem z nienawiści jest „każde 

przestępstwo natury kryminalnej, włączając w to przestępstwa wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku 

którego ofiara, lokal, lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na faktyczne lub domniemane 

powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnionej na podstawie 

cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość 

lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, 

orientacja seksualna lub inne podobne cechy” – jest terminologia zaproponowana przez Biuro Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka – Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy  w Europie OBWE (ODIHR – 

OSCE)20.   

Konsekwencją wynikającą z ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych jest 

obowiązek przeniesienia na grunt ustawodawstwa krajowego norm traktatowych. Omawiane przepisy prawa 

karnego stanowią  ustawową realizację zobowiązania konwencyjnego dotyczącego karalności różnych form 

dyskryminacji. W związku z tym należy je interpretować  z uwzględnieniem norm wynikających z ratyfikowanej 

przez Polskę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz 

relewantnego w tej materii Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ. Konwencja nowojorska zobowiązała 

w art. 4 lit. a państwa-strony konwencji do „uznania za przestępstwo podlegające karze zgodnie z prawem 

wszelkie rozpowszechnianie idei opartych na wyższości lub nienawiści rasowej, wszelkie podżeganie do 

dyskryminacji rasowej, jak również wszelkie akty przemocy lub podżeganie do tego rodzaju aktów wobec 

jakiejkolwiek rasy bądź grupy osób o innym kolorze skóry lub innego pochodzenia etnicznego, a także 

udzielanie pomocy w prowadzeniu działalności rasistowskiej, włączając w to finansowanie tej działalności”.    

Art. 20 ust. 2 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych  stanowi, iż „Popieranie  w jakikolwiek sposób 

nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, 

powinno być ustawowo zakazane”. Z kolei z treści  art. 7 ust 1 lit. h Statutu Międzynarodowego Trybunału 

Karnego wynika, iż prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z 

powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (gender) za zbrodnie 

przeciwko ludzkości.  

            Przepisy prawa polskiego dostosowując się do wymogów międzynarodowych  przewidują 

odpowiedzialność karną za tzw. przestępstwa z nienawiści m.in. w rozdziale XVI „Przestępstwa przeciwko 

pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne” (art. 119 k.k.) a także  rozdziale XXXII „Przestępstwa 

przeciwko porządkowi publicznemu” (art. 256, 257 k.k.).                       

Pozostają one w nastepujacym brzmieniu: 

 Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z 

powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej 

bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. (uchylony)21.  

 Art. 256. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje 

do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu 

na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, 

nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, 

                                                           
17  R. GRATTET, V. JENNESS, The Birth and Maturation of Hate Crimes Policy in the United States, [w:] Crimes of Hate. Selected 

Readings, (Red.) P. B. GERSTENFELD, D. R. GRANT, Lonadon 2004, wyd. SAGE Publications, s. 23.  
18 H. J. SCHNEIDER, Przestępstwo z nienawiści – nowa kryminologiczna kategoria deliktów, [w:] Prawo karne i prces karny wobec nowych 
form i technik przestępczości, (Red.) H. J. HIRSCH, P. HOFMAŃSKI, E.W. PŁYWACZEWSKI, C. ROXIN, Białystok 1997, s. 249-264.  
19  M. WIOMSKI, Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści, Warszawa 2014, s. 23. Patrz szerzej:  

M. DUDA, Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, niepublikowane, s. 48. 
20  W. PŁYWACZEWSKI, Mowa nienawiści jako komponent tak zwanej przestępczości stadionowej, [w:] Przestępczośc stadionowa. 

Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, (Red.) W. PŁYWACZEWSKI, B. WIŚNIEWSKI, Szczytno 2012, wyd. WSPol, s. 46. 
21 Art. 119 § 2 skreślony został Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy 
wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2010, Nr 98,  poz. 626).  
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zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub 

innej totalitarnej22. 

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego 

czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. 

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów,  o których 

mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. 

 Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności 

narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich 

powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 Nowelizacją Kodeksu karnego z 20 maja 2010 r. w rozdziale XVI „Przestępstwa przeciwko pokojowi, 

ludzkości oraz przestępstwa wojenne” dodano nowe przepisy art. 126a oraz 126b155.  Zgodnie z art. 126a Kto 

publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120-125 lub publicznie 

pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5. Ponadto na podstawie art. 126b § 1. Kto, nie dopełniając obowiązku należytej kontroli, dopuszcza do 

popełnienia czynu określonego w art. 117 § 3, art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120-126a przez osobę pozostającą pod 

jego faktyczną władzą lub kontrolą, podlega karze określonej w tych przepisach. § 2. Jeżeli sprawca działa 

nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wprowadzenie powyższych przepisów 

do Kodeksu karnego stanowiło realizację  zobowiązań wynikających z Rzymskiego Statutu Międzynarodowego 

Trybunału Karnego. 

Pozakodeksowym przestępstwem, które można uznać również za przestępstwo z nienawiści, jest tzw. 

kłamstwo oświęcimskie, które w literaturze anglojęzycznej funkcjonuje jako Holocaust Denial, negationism, 

revisionism, natomiast w niemieckojęzycznej jako die Auschwitzlüge lub Holocaustleugnung. Przestępstwo 

kłamstwa oświęcimskiego spenalizowane jest w art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który stanowi,  iż „Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza 

zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok 

podawany jest do publicznej wiadomości”23. 

Kontekst społeczny  ochrony prawnej  zawsze wynika z poczucia zagrożenia określonymi czynami24. 

Zachowania zostają uznane za tak społecznie szkodliwe, iż  ochronę przed nimi nalezy sformalizować w formie 

przepisów prawnych.   Generalizując, sytuacja ta miała miejsce również w przypadku czynów opisywanych 

powyżej. Ich szkodliwość była wyznacznikiem działań na polu międzynarodowym co w konsekwencji dało 

wyraz regulacjom krajowym. Zagwarantowanie ochrony dóbr wynikające ze wskazanych przepisów nie budziło 

zastrzeżeń.  

Jednakże w dobie przemian  i konieczności podejmowania decyzji zarówno politycznych jak i 

społecznych daje się wyraźnie zauważyć, iż strach przed przestępczością w aspekcie unikania wiktymizacji 

przekracza niekiedy za przyzwoleniem społecznym granicę społecznej szkodliwości czynów bedących wyrazem 

„mowy nienawiści”. Daje się to zauważyć w debatach politycznych, wypowiedziach medialnych przedstawicieli 

różnych grup społecznych. Mamy tutaj zatem do czynienia z interesującym zjawiskiem z jednej strony próbą 

uniknięcia wiktymizacji  a z drugiej kreaowania ofiar poprzez realizację czynów z nienawiści.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Konkludując chciałabym zwrócić uwagę na fakt oddziaływania zjawisk społecznych  na reakcję karną 

na nie.  Warto zwrócić uwagę na wzajemną relację pomiędzy kryminologią a prawem karnym o czym często się 

zapomina. Powyższa wypowiedź może stanowic jedynie przyczynek do  ukazania  znaczenia badań 

wiktymologicznych w kontekście nowych zagrożen społecznych i jest jedynie skrótowym wyraz przemyśleń 

autora na temat granicy pomiędzy strachem przed przestępczością a przestępstwami z nienawiści.  
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI – ZARYS 

PROBLEMATYKI 
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ENERGY SECURITY IN POLAND – INTRODUCTION OF THE PROBLEM 

 

 

Abstract: The importance of energy resources, especially oil and natural gas in the modern global economy is 

hard to overestimate. You have even said that the supply of oil and gas is one of its foundations. Today the 

dependence of economies and financial markets of fixed assets and above all continuous supply of energy is 

beyond dispute. No less in terms of seriousness of the current security and not only a regional but also a global 

issue is the desire of countries to secure energy security. Dependence on energy supplies combined with the risk 

of a sharp rise in their prices tends to take action to minimize the risks associated with sourcing energy. Energy 

supply and energy security are therefore crucial for economic and political stability of countries unhindered 

development of trade in international markets and the welfare of the people. They pose a serious challenge for 

governments seeking to give the country the best possible conditions for long-term, sustainable development. 

Keywords: energy resources, energy supply, energy security. 

 

 

1. Wprowadzenie 

          Znaczenie surowców energetycznych, w szczególności zaś ropy naftowej i gazu ziemnego we 

współczesnej globalnej gospodarce jest trudne do przecenienia. Trzeba  wręcz stwierdzić, że zaopatrzenie w ropę 

i gaz jest jednym z jej fundamentów. Dzisiaj zależność gospodarek i rynków finansowych od trwałych i przede 

wszystkim nieprzerwanych dostaw energii jest bezdyskusyjna. Wyraża się to między innymi wrażliwością na 

wszelkie potencjalne możliwości zaburzeń ciągłości zaopatrzenia. Jej konsekwencją jest wyjątkowa zmienność 

cen tych surowców w wyniku wydarzeń o charakterze nie tylko gospodarczym, ale i politycznym.4 Wzrost cen 

pogłębia zaś zaniepokojenie na rynkach i negatywnie wpływa na inne wskaźniki gospodarcze.  

Ropa naftowa i gaz ziemny występują obecnie w niestabilnych politycznie i zagrożonych konfliktami 

rejonach świata. Niespokojna i niestabilna sytuacja polityczna ma po wielokroć swoje źródło w zasobach 

surowcowych. Bywa często i tak, że tereny-obszary państw bogate w surowce stają się przedmiotem walk lub 

prób aneksji (przykład ekspansji Rosji na Krymie i Syrii) , władza bywa przejmowana przez radykałów pod 

hasłami ochrony zasobów narodowych. Dlatego też ich pozyskiwanie wiąże się z potencjalnym ryzykiem 

przerwania ciągłości dostaw i gwałtownego wzrostu cen z powodu ograniczonej podaży.  

Nie mniejszą pod względem wagi obecnego bezpieczeństwa i nie tylko regionalnego ale i światowego 

kwestią, jest dążenie krajów do zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego. Zależność od dostaw 

surowców energetycznych połączona z ryzykiem gwałtownego wzrostu ich cen skłania do podejmowania 

działań minimalizujących ryzyko towarzyszące zaopatrywaniu się w energię. Sprzyja temu stosowanie 

właściwej i skutecznej polityki w zakresie bezpieczeństwa, zawieranie sojuszy gospodarczych lub tworzenie 

ponadnarodowych, wspólnych rynków energii.  

Jednym z elementów bezpieczeństwa energetycznego jest zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia w 

surowce energetyczne – dywersyfikacja ich dostaw. Państwa, które nie dysponują własnymi zasobami ropy 

naftowej i gazu, a zatem nie są samowystarczalne energetycznie, są zmuszone do importowania tych surowców z 

krajów sąsiednich. Z uwagi na wspomnianą wcześniej niestabilność polityczną i gospodarczą krajów-

eksporterów surowców, państwa-importerzy paliw dążą do zapewnienia sobie maksymalnego możliwego 

poziomu bezpieczeństwa dostaw. Jedną z najskuteczniejszych metod jest zróżnicowanie kierunków importu i 

zwiększenie ilości dostawców. W ten sposób zminimalizowane zostaje ryzyko zmniejszenia lub zatrzymania 

dostaw surowców; ograniczeniu ulegają także możliwości wywierania przez dostawców nacisku na importera.  

Dodatkowym, choć bardziej oddalonym w czasie ryzykiem jest wyczerpywanie się złóż 

nieodnawialnych surowców energetycznych, jakimi są ropa i gaz. Dotychczas zasobne w energię kraje muszą 

liczyć się z możliwością przejścia od samowystarczalności do uzależnienia od dostaw paliw. Co więcej, 

nieuchronne jest wyczerpanie się większości złóż światowych ropy i gazu w bliższej lub dalszej (według 
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różnych prognoz) przyszłości. Niesie to ze sobą konieczność poszukiwania nowych źródeł energii, wytworzenie 

nowych technologii oraz wdrożenie ich na skalę masową, zanim wyczerpane zostaną zasoby dotychczas 

stosowanych paliw. Jakkolwiek zjawisko to wystąpi dopiero w długookresowej perspektywie, to jednak 

odpowiednie działania powinny być podejmowane już dzisiaj.5 

Zaopatrzenie w energię i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mają zatem kluczowe znaczenie 

dla stabilności gospodarczej i politycznej państw, niezakłóconego rozwoju wymiany handlowej na 

międzynarodowych rynkach oraz dobrobytu społeczeństw. Stanowią poważne wyzwanie dla rządów dążących 

do zapewnienia krajowi jak najlepszych warunków dla długofalowego, zrównoważonego rozwoju. 

Bezpieczeństwo dostaw energii powinno być jednym z priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Dzisiaj mówimy wiele o bezpieczeństwie. W artykule tym zaprezentujemy proble-matykę 

bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo to przekłada dla prawidłowego rozwoju gospodarki i to jest 

niezbędny można rzec stały oraz przede wszystkim stabilny dostęp do różnorodnych źródeł i nośników energii. 

Utrzymanie takiego stanu,  możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa energetycznego jest podyktowane 

uniknięciem ryzyka przy potencjalnych międzynarodowych napięć politycznych i ekonomicznych a także 

nieprzewidzianych katastrof i awarii. Jakość i pewność oraz koszty zaopatrzenia w energię mają zawsze 

ogromne znaczenie dla efektywności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw.  

Jedną z cech rynków paliwowych jest wielki wpływ wydarzeń politycznych na ceny surowców oraz 

groźba kryzysów zaopatrzeniowych. Bezpieczeństwu energetycznemu także sprzyja z jednej strony rozwój 

krajowej infrastruktury w zakresie wydobycia, przerobu i dystrybucji, z drugiej strony zaś – połączenie jej z 

europejskimi systemami energetycznymi. Trzeba tu w tym miejscu powiedzieć dodatkowym, niestety jednak 

niewykorzystanym należycie atutem jest położenie geopolityczne Polski, dające możliwość uzyskiwania 

dodatkowych korzyści z tranzytu surowców paliwowych przez terytorium naszego kraju.  

 

2. Definicja bezpieczeństwa energetycznego w literaturze przedmiotu 

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało zdefiniowane w Prawie energe-tycznym (Art. 3 p.16). 

Definicję tą powtarza Polityka energetyczna Polski do 2025 roku 6 : „Bezpieczeństwo energetyczne - stan 

gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspek- tywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i 

energię w sposób technicznie i ekono- micznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.  

Najważniejszym podmiotem, którego powinno dotyczyć pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest 

odbiorca energii, któremu powinno się w określonym stopniu zagwarantować energię w potrzebnej formie i 

ilości, w wymaganym czasie oraz w dostępnej cenie. Rozróżnia się bezpieczeństwo krótkookresowe, czyli 

operacyjne, oraz bezpieczeństwo średniookresowe (taktyczne) i długookresowe (strategiczne). Kontynuując tą 

tezę to możemy powiedzieć iż do podstawowych czynników kształtujących bezpieczeństwo energetyczne kraju 

należą:  

- Kondycja systemu zaopatrzenia (wielkość mocy produkcyjnych, przesyłowych i dystry-bucyjnych, 

niezawodność),  

- Nadzór i regulacja systemu sprawowana przez państwo (zakres, sprawność i skuteczność nadzoru),  

- Pochodzenie źródeł zaopatrzenia systemu energetycznego (krajowe, import drogą morską lub przez 

terytorium innego państwa, importer neutralny lub o niestabilnej sytuacji politycznej),  

- Stopień dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia (stopień zróżnicowania, niezależność źródeł),  

- Własność przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz systemu zaopatrzenia (krajowe przedsiębiorstwa 

państwowe i państwowo-prywatne, zagraniczne koncerny),  

- Magazynowanie paliw na terenie kraju (możliwości składowania paliw, stan zapasów),  

- Prognozowanie, planowanie oraz decyzje rozwojowe i inwestycyjne (podejmowane przez państwo, 

koncern energetyczny lub niezależnie przez różne przedsiębiorstwa),  

- Stabilność sytuacji wewnętrznej kraju (stabilność, transformacja, niepokoje polityczne i społeczne),  

- Stabilność sytuacji międzynarodowej (stabilność, niepokój, napięcie, otwarty konflikt)7. 

 

Bezpieczeństwo Polski w kwestii zaopatrzenia Polski w ropę naftową i gaz ziemny oceniane z 

uwzględnieniem przede wszystkim wspomnianych wcześniej  czynników przedstawia się niezadowalająco. 

Infrastruktura dystrybucyjna wymaga modernizacji i rozbudowy. Surowce dostarczane są głównie drogą lądową 

od niewielu, często zależnych dostawców. Co więcej, postępująca prywatyzacja oraz deregulacja rynku 

                                                           
5 Szerzej: B. Sowa, Zarządzanie Kryzysowe w ujęciu teoretycznym [w:] Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego pod red. K. 
Jaremczuka, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl- Rzeszów, Wydział Prawa i Administracji, Przemyśl- Rzeszów 2013, seria: 

Monografie (27), s. 150-185. 
6 W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, Wokół Energetyki nr 6/2004.  
7 Tamże.   
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przyczyniają się do dalszego zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa8. Z drugiej strony, włączenie Polski do 

europejskiego rynku gazu niewątpliwie poprawi stan bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

 

3. Wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego  

Stan bezpieczeństwa energetycznego może być wyrażony przy pomocy specjalnych wskaźników. Nie 

wszystkie z nich są idealnymi narzędziami badawczymi, a czasem wykluczają się wzajemnie, jednakże bywają 

przydatne dla oceny poziomu bezpieczeństwa energetycznego. 

 

- Wskaźnik Stirlinga  

Jednym ze wskaźników bezpieczeństwa energetycznego jest wskaźnik Stirlinga określający poziom 

dywersyfikacji dostaw energii. Wyraża się on wzorem9:  

 
gdzie:  

u
i 
– udział i-tego nośnika w strukturze zaopatrzenia kraju w energię  

m – liczba nośników energii.  

 

W praktyce oznacza to, że wskaźnik ten kształtuje się najkorzystniej w przypadku, gdy struktura energii 

zasilającej rynek krajowy jest zrównoważona. Wskaźnik Stirlinga dla Polski jest niższy niż w Unii Europejskiej 

(co oznacza niższy poziom dywersyfikacji dostaw energii), z uwagi na wysoki udział paliw stałych oraz 

stosunkowo niższy udział ropy naftowej i gazu ziemnego w polskim bilansie energetycznym. Dziś w strukturze 

zużycia energii pierwotnej w Polsce udział ropy naftowej wynosi 19,9%, zaś gazu ziemnego – 12,9%. Mimo, iż 

nadal najwięcej energii uzyskuje się z węgla kamiennego (50,5%), to odsetek paliw płynnych i gazu w strukturze 

zużycia energii rośnie10.  

Dywersyfikację określa również udział poszczególnych dostawców w strukturze dostaw. Zgodnie z tym 

podejściem należy dążyć do realizacji importu nośników energii z różnych oraz, o ile to możliwe, niezależnych 

krajów. Międzynarodowa Agencja Energii oraz Unia Europejska zalecają również, by import od największego 

dostawcy nie przekraczał 30% całkowitego importu nośnika przez dany kraj.94 Sytuacja w Polsce przedstawia 

się bardzo niekorzystnie, bowiem niemal 66% dostaw gazu ziemnego i ponad 96% dostaw ropy naftowej 

pochodzi od jednego dostawcy – Rosji.  

 

- Wskaźnik samowystarczalności energetycznej  

Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest samowystarczalność energetyczna państwa wyrażająca się 

stosunkiem krajowego wydobycia paliw do zużycia globalnego energii pierwotnej:  

      
gdzie:     P   – wydobycie paliwa w określonym roku  

Z
k 

– zużycie krajowe (ilości poszczególnych paliw dostarczone na rynek minus saldo zapasów 

krajowych)11 

 

Wskaźnik samowystarczalności energetycznej jest skorelowany ze wskaźnikiem dywersyfikacji 

opartym na imporcie energii od różnych dostawców. Im większy udział importu w dostawach realizowanych na 

rynek krajowy, tym mniejsza samowystarczalność. Zależy ona jednak również, w oczywisty sposób, od zasobów 

naturalnych, jakimi dysponuje dane państwo a także od ich dostępności ekonomicznej. Dlatego też Polska jest 

samowystarczalna energetycznie w przypadku węgla kamiennego (tu wskaźnik ten przekracza nawet 100%) i 

węgla brunatnego. Natomiast w przypadku paliw płynnych i gazu obserwuje się stałe uzależnienie, w przypadku 

ropy naftowej sięgające 97% (wskaźnik samowys-tarczalności wynosi 3%).  

W nadchodzących latach wskaźnik samowystarczalności dla Polski będzie ulegał systematycznemu 

obniżeniu wskutek realizacji założeń polityki energetycznej kraju. Przewiduje ona obniżenie wydobycia węgla 

kamiennego przy niezmienionym poziomie pozyskania węgla brunatnego, a co za tym idzie – obniżenie udziału 

tych paliw w strukturze zużycia krajowego. Wskaźnik samowystarczalności energetycznej Polski obniży się 

wówczas  

                                                           
8 Tamże. 
9  M. Kaliski, D. Staśko, Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, 

Rurociągi nr 2-3/2003.  
10 http://www.ure.gov.pl/index.php?dzial=258&id=1491 [z dn. 13.11.2015.]   
11 Tamże. 
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do poziomu występującego w Unii Europejskiej (ok. 60%-65%)12.  

 

- Stopień zależności importowej i eksportowej  

O stopniu bezpieczeństwa energetycznego informują przede wszystkim  również wskaźniki zależności 

importowej oraz zależności eksportowej. Określają one stopień uzależnienia Polski od eksportu i importu paliw.  

 
gdzie:  

Z
Ki 

– zużycie całkowite i-tego nośnika  

I
i 
– import i-tego nośnika  

E
i 
– eksport i-tego nośnika  

 

Inne wskaźniki określają pożądany stan zapasów surowców energetycznych. Pojemność podziemnych 

magazynów gazu pozwala na utrzymanie stabilnego zaopatrzenia kraju w ten surowiec, nie pozwala jednak na 

zapewnienie odpowiedniego poziomu rezerw strategicznych. W 2008 r. Polska powinna osiągnąć poziom 

bezpieczeństwa zapasów paliw naftowych obowiązujący w UE–zapasy odpowiadające średniemu 90-dniowemu 

zaporze-bowaniu z poprzedniego roku.  

          Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego jest kondycja finansowa przedsiębiorstw 

energetycznych. Mierzy się ją przy pomocy wskaźników płynności, informujących o zdolności regulowania 

krótkoterminowych zobowiązań. W przypadku Polski najlepsze wskaźniki uzyskuje przemysł rafineryjny, 

natomiast rentowność gazownictwa jest nieco niższa13.  

 

3. Polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.  

    Dostosowanie prawodawstwa polskiego do regulacji obowiązujących w UE 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność dostosowania polskiego 

prawodawstwa do norm obowiązujących w UE. Ważnym procesem wprowa-dzanym obecnie w UE jest 

tworzenie jednolitego rynku gazu. Obowiązująca dyrektywa gazowa określa rok 2008 jako ostateczny termin 

jego budowy. Równocześnie Europa stara się realizować razem z Rosją projekt „partnerstwo energetyczne”, 

chociaż Rosja nadal odmawia ratyfikacji Karty energetycznej, z uwagi na dążenie do ochrony uprzywilejowanej 

pozycji Gazpromu.98  

Dotychczas w ramach harmonizacji prawa polskiego z prawem wspólnotowym Polska wdrożyła 

wymienione niżej akty prawa dotyczące górnictwa naftowego oraz gazownictwa:  

• Dyrektywa Rady 90/377/EWG z 29.06.1990 r. dotycząca wprowadzenia procedur zwiększających 

przejrzystość cen gazu dla odbiorców przemysłowych. Zgodnie z tą dyrektywą podmioty tworzące 

taryfy zostały objęte obowiązkiem przekazywania do Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich 

informacji o warunkach sprzedaży i cenach gazu oraz podziale odbiorców na kategorie14;  

• Dyrektywa Rady 91/296/EWG z 31.05.1991 r. oraz dyrektywa Komisji 95/49/WE dotyczące przesyłu 

gazu ziemnego za pośrednictwem sieci gazowych. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki zawiera 

zapis w sprawie informowania Komisji WE o wnioskach o przesył gazu, zawartych kontraktach oraz 

przyczynach udzielo-nych odmów15;  

• Dyrektywa Rady oraz Parlamentu Europejskiego 94/22/WE z 30.05.1994 r. dotycząca warunków 

przyznawania i użytkowania pozwoleń na wstępne prace poszukiwawcze, poszukiwanie oraz 

wydobycie węglowodorów. Wprowadzono wymogi i kryteria stosowane w UE, co zapisano w 

nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 4 lutego 1994 r. Ustawa ta osiągnęła całkowitą 

zgodność z unijnym prawem po uchwaleniu do niej znowelizowanych aktów wykonawczych. Dotyczą 

one organizacji i przeprowadzania przetargów na nabycie prawa do użytkowania górniczego, opłat za 

działalność oraz kar pieniężnych za naruszenie przepisów;  

• Decyzja Rady oraz Parlamentu Europejskiego 96/1254/WE z 5.05.1996 r. określająca wytyczne dotyczące 

transeuropejskich sieci energetycznych. Ratyfikacja Karty Energetycznej pociągnęła za sobą wdrożenie 

wytycznych dla transeuropejskich sieci gazowych. Rozszerzono obowiązki operatora systemu w 

zakresie warunków przyłączenia do sieci gazociągowych, opłacania kosztów przyłączenia, świadczenia 

                                                           
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 A. Wasilewski, Gaz…, dz. cyt. s.56.  
15 http://www.pern.com.pl/index.php?dzid=56&did=469 [23.10.2015.]. 
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usług przesyłowych, eksploatacji sieci gazowej, obrotu gazem, ruchu sieciowego oraz jakościowych 

standardów obsługi odbiorców;  

• Decyzja Rady 96/391/WE z 28.03.1996 r. ustalająca działania podejmowane w celu zapewnienia 

korzystniejszych warunków dla rozwoju transeuropejskich sieci w ener-getyce. W prawie polskim 

wprowadzono zapis dotyczący współdziałania z Komisją w zakresie wspierania rozwoju TEN - 

transeuropejskich sieci energetycznych;  

• Rozporządzenie Rady 736/96/WE z 22.04.1996 r. dotyczące informowania Komisji o inwestycyjnych 

projektach sektora gazowego, naftowego i elektroenergetycznego, leżących w obszarach 

zainteresowania Wspólnoty. Wdrożono również rozporządzenie Rady 2386/96/WE z 16.12.1996 r. 

wprowadzające rozporządzenie Rady 736/96/WE;  

• Dyrektywa Rady oraz Parlamentu Europejskiego 98/30/WE z 22.06.1998 r. dotycząca wspólnych zasad 

regulujących wewnętrzny rynek gazu ziemnego16. 

 

Polska została zobowiązana do wdrożenia zasady TPA - Third Part Access, dostępu strony trzeciej, dającej 

odbiorcom gazu ziemnego możliwość wyboru dostawcy. Zasada ta poprawia konkurencyjność rynków oraz 

umożliwia dywersyfikację dostawców.  

Z chwilą wejścia do UE Polska otworzyła swój rynek gazowy w co najmniej 33% (zgodnie z art. 18 

dyrektywy gazowej). Oznacza to pojawienie się konkurencji zagranicznej dla Polskiego Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa. Jednakże rząd polski zamierza przesunąć w czasie planowaną na połowę 2007 r. pełną 

liberalizację rynku energii do czasu zdywer-syfikowania dostaw gazu ziemnego do Polski. Według rządowych 

szacunków miałoby to miejsce do końca 2010 r. po wybudowaniu terminalu LNG oraz gazociągu z Norwegii17. 

Jednakże Komisja Europejska uważa, że to właśnie liberalizacja będzie sprzyjać zróżni-cowaniu struktury 

dostaw. Zdaniem Komisji, otwarcie rynków nie ułatwi przejęcia sieci dystrybucji przez monopolistów, gdyż w 

tego typu transakcjach muszą być zachowane reguły konkurencji. Jednocześnie brak w niektórych państwach 

tzw. interkonektorów (połączeń umożliwiających przesył pomiędzy systemami energetycznymi) powoduje, że 

samo tylko otwarcie rynku nie doprowadzi do natychmiastowego pojawienia się innych dostawców18.  

 

-  Inne dokumenty  

Najważniejszym dokumentem określającym strategię Polski w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego jest Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument ten, określany mianem doktryny 

polityki energetycznej, został przyjęty 4 stycznia 2005r. przez Radę Ministrów i zastąpił przyjęte w 2000r. 

Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. Po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej zaistniała 

bowiem konieczność akutali- zowania i skorygowania wcześniejszych prognoz i strategii. Do kluczowych celów 

polskiej polityki energetycznej zaliczono:  

• zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego,  

• zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz jej energetycznej efektywności,  

• ochrona środowiska w związku z negatywnymi skutkami działalności sektora  

   energetycznego (wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją paliw i energii)19.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2000 r. nakłada na PGNiG obowiązek zróżnicowania 

kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski. Określiło ono maksymalny udział importu gazu ziemnego z 

jednego państwa w całkowitym imporcie tego surowca do Polski. Zgodnie z tym aktem prawnym udział państwa 

– największego dostawcy w imporcie do Polski nie może przekraczać:  

- w latach 2001–2002 – 88%  

- 2003–2004 – 78%  

- 2000–2009 – 72%  

- 2010–2014 – 70%  

- 2015–2018 – 59%  

- 2019–2020 – 49%20.  

 

Rada Ministrów podejmuje również inne decyzje i uchwały, często reagując na bieżące wydarzenia na 

rynkach energii. Między innymi 3.01.2006r. w odpowiedzi na rosyjsko – ukraiński kryzys gazowy, który miał 

miejsce w styczniu 2006 roku oraz spowodowane nim zakłócenia w dostawach gazu ziemnego do Polski, 

podjęto uchwałę dotyczącą dywersyfikacji dostaw nośników energii. Minister gospodarki został zobowiązany do 

przeprowadzenia działań przygotowujących decyzje handlowe i inwestycyjne dla dywersyfikacji dostaw gazu 

ziemnego w trybie pilnym. Szczególny nacisk położono na budowę terminalu LNG (gazu skroplonego) oraz 

                                                           
16 Tamże. 
17Rząd nie chce uwolnić gazu, Gazeta Wyborcza nr 159,  z dn. 9.06.2006.  
18 A. Słojewska, Najpierw dostawy z Norwegii, Rzeczpospolita, nr z dn. 9.06.2006r.  
19 http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/CBBE5FE3-3F4polit_energ_ polski_2025obw.pdf [3.05.2015.] . 
20 Szerzej.: M. Lewandowska, (2009). Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne., Wokół Energetyki, czerwiec 2014. 
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dostaw gazu do Polski z innych źródeł (z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych i możliwości zawarcia 

długoterminowych kontraktów na dostawę gazu). Ponadto podkreślono konieczność przeprowadzenia inwestycji 

umożliwiających zwiększenie wydobycia gazu ziemnego na terytorium Polski oraz powiększenie pojemności 

magazy-nowych21.  

 

4. Zakończenie 

Polskie zasoby ropy i gazu są zbyt małe, by sprostać zapotrzebowaniu na rynku wewnętrznym, co 

zmusza nasz kraj do importu omawianych surowców energetycznych. Prognozy nie przewidują zaś odkrycia 

większych złóż, czy też znaczącego zwiększenia wydobycia krajowego ropy i gazu. Jednoznacznie trzeba 

wiedzieć iż Rosja jest najważ-niejszym dostawcą ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Oba kraje są 

związane długoterminowymi kontraktami (kontrakt jamalski) oraz interesem ekonomicznym (opła-calność 

importu tańszej ropy rosyjskiej).  

Mimo wszystko nasze zaszłości historyczne często rzutują na wzajemne stosunki Polski i Rosji ale 

wzajemna współpraca jest konieczna. Rosja, jako wielki producent i eksporter surowców energetycznych ma 

silniejszą pozycję jako partner handlowy niż Polska, jako importer ropy i gazu. Stawiając na pierwszym miejscu 

interes polityczny Polski należy jednak dążyć do kompromisów i porozumienia tam, gdzie są one możliwe i nie 

pociągają za sobą zbyt wielkich wyrzeczeń.  

 Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej do Polski jest kwestią o ogromnym znaczeniu, 

można tu powiedzieć o strategicznym wręcz.  Polska niestety nie jest samowystarczalna energetycznie, a 

bezpieczeństwo w zakresie dostaw zapewni jej jedynie dywersyfikacja dostawców i kierunków importu. 

Zróżnicowanie dziś kierunków dostaw jest niestety konieczne również dlatego, że sytuacja nasza zwłaszcza 

polityczna krajów-eksporterów surowców jest dość często niestabilna politycznie, bywają one również 

niesumiennymi lub wręcz nieobliczalnymi partnerami handlowymi. Nasi sąsiedzi w tym Rosja (Federacja 

Rosyjska) jest również uzależniona od handlu ropą i gazem – jako eksporter. Także w jej interesie leży 

niezakłócona wymiana handlowa i możliwość sprzedaży eksportowanych surowców. Dobrą polityką wydaje się 

być dążenie do nawiązywania ściślejszej współpracy Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, zwłaszcza w 

kontekście bezpieczeństwa energetycznego.  

Dotychczasowe zaproponowane projekty dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski 

są dość liczne i różnorodne. W ich realizacji przeszkadza brak woli politycznej oraz ciągłości polityki w zakresie 

energii realizowanej przez kolejne rządy. Niebagatelną przeszkodą są również ograniczone fundusze, a w 

szczególności priorytety ich wydatkowania. Ta dywersyfikacja kierunków importu ropy naftowej jest kwestią 

bardziej problematyczną i niejednoznaczną niż dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego. Opłacalność i celowość 

różnicowania dostaw ropy (przy istniejących możliwościach dzięki posiadaniu przez Polskę Naftoportu) jest 

mniej oczywista niż w przypadku gazu ziemnego, mimo niemal całkowitego uzależnienia od importu z Rosji.  

Problem dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego nie dotyczy jedynie Polski, lecz również większości 

krajów europejskich. Wspólne działania podejmowane przez te kraje w ramach Unii Europejskiej (np. dążenie 

do stworzenia wspólnego europejskiego rynku gazu) mogą być skuteczniejsze i zapewnić wyższy poziom 

bezpieczeństwa członkom UE, w tym Polsce. Również połączenie systemów gazowych (z technicznego punktu 

widzenia) daje fizyczną możliwość przesyłu gazu, wymiany handlowej i zróżnicowania dostawców. Połączone 

kraje są również silniejszym partnerem handlowym, ze zdaniem którego należy się bardziej liczyć. 

Prawdopodobne jest rosnące uzależnienie od importu ropy i gazu, wynikające również z wyczerpywania się złóż 

tych surowców w krajach dotychczas zasobnych.  

Technologia LNG wydaje się być bardzo obiecująca i otwierać więcej możliwości niż tradycyjny przesył 

rurociągowy. Umożliwia ona sprowadzanie gazu ze znacznych odległości, a koszt jej stosowania systematycznie 

maleje. Obecnie obserwuje się lawinowy wzrost liczby kolejnych terminali służących do eksportu i importu 

skroplonego gazu, również w Unii Europejskiej. Poszerza to, przynajmniej teoretycznie, możliwości handlu w 

obrębie Wspólnoty lub wzajemnej pomocy w ewentualnej sytuacji kryzysowej. Należy mieć na uwadze, że 

rozwiązanie problemu dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski nie jest kwestią kilku 

miesięcy, lecz kilku lat. 

Działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski podejmowane przez kolejne 

ekipy rządzące okazały się jak dotychczas niewystarczające. Brakuje im ciągłości i konsekwencji z uwagi na 

zmiany partii rządzącej po każdych kolejnych wyborach parlamentarnych. Przyspieszenie działań następuje 

często w następstwie kolejnych napięć i kryzysów, tak jak mat o znowu w wyniku konfliktu rosyjsko-

ukraińskiego. Później działania te bywają odkładane na bliżej nieokreśloną przyszłość. 

Atutem Polski jest geopolityczne położenie na mapie Europy. Niestety, niejednokrotnie nasz kraj nie 

potrafił tego należycie wykorzystać. Granicząc z potężnym producentem ropy i gazu z jednej, a chłonnym 

rynkiem z drugiej strony Polska mogłaby czerpać większe niż obecnie korzyści z tranzytu, nie tylko surowców 

energetycznych. Polsce potrzebne jest niewątpliwie szersze spojrzenie geopolityczne, również w kontekście 

                                                           
21 http://www.cire.pl/item,20406,1.html [4.11.2015.]. 
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dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.  

Działania polityczne powinny zatem wykraczać poza doraźne cele i korzyści, koncentrując się na 

długofalowych strategiach i przemyślanych rozwiązaniach.  W obliczu wyczerpania się złóż ropy naftowej i 

gazu ziemnego w długookresowej perspektywie należy poszukiwać nowych, alternatywnych źródeł energii oraz 

stopniowo wdrażać nowe technologie, zwłaszcza energooszczędne. Jest to jednak punktem wyjścia do rozważań 

wykraczających poza zakres tematyczny niniejszej pracy.  
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VPLYV PROCESOV GLOBALIZÁCIE NA 

KONKURENCIESCHOPNOSŤ SLOVENSKA 
 

Lenka PALAŠČÁKOVÁ1 - Daniela PALAŠČÁKOVÁ2 

 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE COMPETITIVENESS 

OF SLOVAKIA 

 

 

Abstrakt: V súčasnej dobe sme svedkami propagovania tézy potreby zvyšovania konkurencieschopnosti a ani 

štáty EÚ i samotná Únia v tomto nijak nezaostávajú. Nakoľko je ekonomika SR otvorená, úzko napojená na EÚ, 

vážne ekonomické problémy vo svete majú rýchly dopad aj na Slovensko. Snaha monitorovať a analyzovať  

vývoj globalizácie z celosvetového hľadiska, priniesla štandardizáciu postupov pri meraní aspektov globalizácie.  

Záujmy globálnych firiem, resp. požiadavky „kľúčových aktérov procesu globalizácie“ adresované národným 

ekonomikám sú viac či menej obsiahnuté v tzv. rebríčkoch konkurencieschopnosti. Cieľom príspevku je 

zhodnotiť vplyv globalizačného procesu na ekonomiku SR, ako aj porovnanie jeho terajšej úrovne s ostatnými 

najglobalizovanejšími krajinami sveta za určité časové obdobie, a načrtnúť jeho perspektívne trendy a adekvátne 

adaptačné stratégie. 

Kľúčové slová: ekonomika, globalizácia, konkurencieschopnosť, krajina, kríza, riziko 

 

Abstract: Currently, we are witnesses of  increasing the competitiveness promotion needs also as states of the  

European Union and the Union itself does not remain in this idea. Due to the fact, that Slovak economy is  open 

and closely linked to the European Union then serious economic problems in the world have a rapid impact on 

Slovakia. The efforts to monitor and analyze developments of globalization from an overall perspective brought 

standardization processes for measuring aspects of globalization. The interests of the global companies - "an 

interests of the key actors in the process of globalization " which are addressed to the national economies are 

more or less contained in the so-called competitiveness rankings. The aim of this article is to evaluate the impact 

of the globalization process on the Slovak economy as well as find out its present level and compare it with other 

countries in certain period of time. 

Key words: economy, globalization, competitiveness, country, crisis risk 

 

 

1.  ÚVOD 

Rozpor medzi globálnou ekonomickou, spoločenskou i civilizačnou realitou a fragmentárnym lokálnym videním 

ekonomických, spoločenských i civilizačných problémov je dnes nepochybne jedným z hlavných zdrojov 

globálnej krízy ľudstva. Zosúladenie globálnej ekonomickej reality s adekvátnym vnímaním tejto reality však 

môže významne prispieť k jej prekonaniu. [1] 

Peter Drucker (1995) vo svojich knihách nazval vznik globálnej ekonomiky novou realitou a obdobie vzniku 

tejto globálnej ekonomiky považuje za turbulentnú dobu, v ktorej turbulencie pretvárajú starú ekonomickú 

realitu a vzniká realita nová. Vzniká tak civilizačná diskontinuita, ktorá mení doterajší smer vývoja ľudskej 

civilizácie. Turbulentná doba je dobou nebezpečnou, jej najväčšie nebezpečenstvo spočíva v pokušení popierať 

realitu. Je však zároveň dobou veľkých príležitostí pre tých, ktorí nové reality dokážu pochopiť, akceptovať a 

ktorí ich dokážu využiť.  

V diele Gutenberg Galaxy (1962) od Marshalla McLuhana sa uvádza, že znakom globalizácie je aj „zrútenie“ 

času a priestoru. Mesároš (2010) tvrdí, že okamžitá komunikácia zničí geografickú rovnováhu a vytvorí „veľkú 

dedinu“. Tento vývoj možno prirovnať vývoju v prírodných vedách. Nástup Einsteinovej teórie relativity 

nepoprel dovtedy platné teoretické postuláty fyziky, chémie či gravitačných teórií, ale postavil ich do úplne 

iného, širšieho a neporovnateľne komplexnejšieho rámca. [2] 

Vplyvom rozvíjajúcej sa globalizácie dochádza na jednej strane k prehlbovaniu vzájomne výhodnej ekonomickej 

spolupráce a partnerstva (ale aj vzájomnej ekonomickej závislosti) a k rastu dynamicky sa rozvíjajúcich centier 

ekonomickej sily, zatiaľ čo na druhej strane, v iných oblastiach sveta, vzrastá miera zaostávania vývoja 

spoločnosti za jeho zbytkom. [3] 

Medzinárodné analýzy poukazujú na fakt, že primárnu úlohu životaschopného hospodárskeho a sociálneho 

modelu zohráva komparatívna výkonnosť, ktorá je testovaná v globálnej konkurencii. Vplyvom globalizácie sú 

                                                           
1 Mgr. Lenka Palaščáková, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänovská cesta 393, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, doktorandské štúdium, e-mail: palascakova.lenka@gmail.com 
2 PhDr. Daniela Palščákova, PhD.,  Ekonomická  fakulta, Technická univerzita  v  Košiciach,  B. Němcovej 32, 040 01 Košice, e-mail: 
daniela.palascakova@tuke.sk  
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vytvárané nové kvalitatívne štruktúry konkurenčných vzťahov. Netýka sa to len konkurenčných vzťahov 

jednotlivých subjektov, ale aj inovácií, kvality a nákladov. Hlavnú úlohu v medzinárodných konkurenčných 

vzťahoch hrajú hlavne transnacionálne korporácie (ďalej len „TNK“), ktorých sila spočíva vo veľkosti zdrojov. 

[6] Krajiny by sa mali preto dobre pripravovať na rôzne nástrahy globalizácie, pretože zahraničný investori a s 

nimi spojené priame zahraničné investície (ďalej len „PZI“) budú do hĺbky hľadať a zvažovať komparatívne 

výhody krajín, ktoré by im poskytli čo najlepšie podmienky pre ich podnikanie. [7] 

Otec termínu pop-internacionalizmus – pojmu označujúceho „zneužívanie“ ekonomických teórií a výsledkov 

ekonomických analýz na podporu propagovania určitých záujmových cieľov Paul Krugman (1994)  

argumentuje, že prezentovanie konkurencieschopnosti ako neustálej súťaže medzi štátmi je nielen nesprávne, ale 

stáva sa „nebezpečnou posadnutosťou“ („the obsession with competitiveness is not only wrong but dangerous“), 

deformujúcou domáce politiky a ohrozujúcou medzinárodný ekonomický systém. Definuje tri reálne 

nebezpečenstvá vyplývajúce z posadnutosti konkurencieschopnosťou štátov, ktoré môžu viesť k: [4] 

1. nerozumným vládnym výdavkom v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny;  

2. protekcionizmu a obchodným vojnám;  

3. nesprávnym verejným politikám v mnohých dôležitých oblastiach. 

Viacerí ekonómovia teda zastávajú názor, že skutočným zámerom súťaže o najkonkurencieschopnejší štát je 

vytvoriť tlak na vlády, aby súťažili medzi sebou o priazeň zahraničných investícií – o záujem. Tým dochádza k 

inverzii úloh štátu a podnikov. Cestu takejto inverzii úloh vydláždila globalizácia. V tomto kontexte sa debata 

ohľadne medzinárodného porovnávania konkurencieschopnosti národných ekonomík presúva z otázky, ako 

môžu vlády podporiť domáce podniky pri exportovaní a investovaní v zahraničí na otázku, ako môžu štáty 

pritiahnuť zahraničných investorov?  Zatiaľ čo v prvom prípade boli podniky subjektmi súťaže, v druhom 

súperia štáty medzi sebou – takáto súťaž medzi štátmi vytvára priestor na „vydieranie štátu priemyslom“.  [5] 

Globalizácia je proces nevyhnutý a nezvratný. Nebezpečenstvá, ktoré prináša, síce existujú, ale predovšetkým v 

nás samých, v našej ochote mechanicky napodobňovať cudzie vzory, v našej neochote tvoriť vlastné a 

neopakovateľné hodnoty.   

Cieľom príspevku je zhodnotiť vplyv globalizačného procesu na ekonomiku SR, ako aj porovnanie jeho terajšej 

úrovne s ostatnými najglobalizovanejšími krajinami sveta za obdobie posledných päť rokov, a načrtnúť jeho 

perspektívne trendy a adekvátne adaptačné stratégie. Rovnako cieľom je poskytnúť priestor na zamyslenie sa nad 

tým, čo sú vlastne globálne riziká  a spolužitie s nimi ako s fenoménom doby, s ktorými sa bude musieť svet, 

EÚ, Slovensko a jeho obyvatelia, vyrovnávať v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti. 

Pri analýze sme vychádzali predovšetkým zo štatistík, predikcií a prognóz: Správ o globálnej 

konkurencieschopnosti za obdobie rokov 2011 – 2015, ktoré vypracúvaná Svetové ekonomické  fórum, 

Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistického úradu SR 

a Národnej banky Slovenska.  

 

2.  GLOBALIZÁCIA  A KONKURENCIESCHOPNOSŤ V MERADLE SLOVENSKA 

Záujmy globálnych firiem, resp. požiadavky „kľúčových aktérov procesu globalizácie“ adresované národným 

ekonomikám sú viac či menej obsiahnuté v tzv. rebríčkoch konkurencieschopnosti. Hoci výsledky rebríčkov 

konkurencieschopnosti štátov majú len informatívny charakter, miera spĺňania jednotlivých kritérií môže 

ovplyvňovať ratingy krajín a tým nepriamo vynucovať správanie konformné s hodnotiacimi kritériami.  

Renomované nadnárodné inštitúcie vypracúvajú rozličné správy hodnotiace a porovnávajúce 

konkurencieschopnosť mnohých štátov a z roka na rok zdokonaľujú svoju metodológiu a rozširujú záber o nové 

krajiny. Typickým príkladom je Global Competitiveness Report GCR (Správa o globálnej 

konkurencieschopnosti), ktorú vypracúvaná Svetové ekonomické  fórum (World Economic Forum, WEF)  či 

World Competitiveness Yearbook (Ročenka svetovej konkurencieschopnosti). Výsledkom týchto správ a v nich 

prezentovaných indexov3 je zostavenie poradia (rebríčka) krajín podľa stupňa ich konkurencieschopnosti. Tieto 

indexy bývajú často kritizované:  

 pre nejasnú koncepciu (miešajú dynamické indikátory s indikátormi výkonnosti, indikátory cenovej 

konkurencieschopnosti s dátami o obchodnej bilancii, a pod.); 

 pre zradnú metodológiu (výsledky sú do značnej miery ovplyvnené zvoleným poradím vybraných 

kritérií či ich váhou; viaceré práce preukázali, že preskupenie kritérií viedlo k odlišným výsledkom);  

 pre pomerne vysoký podiel mäkkých dát (subjektívne hodnotenia expertov).  

No snáď najvýznamnejším aspektom ich kritiky je práve „obvinenie“, že odrážajú skôr záujmy podnikovej sféry 

ako skutočnú konkurencieschopnosť krajiny. Súbory kritérií v zásade odzrkadľujú potreby a záujmy globálnych 

podnikateľských kruhov. Otázkou potom je, aké skupiny stoja za zostavovaním rebríčkov a do akej miery sú ich 

                                                           
3 Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve  krajiny dosahovať udržateľný  hospodársky rast vstrednodobom horizonte. 

Každoročne hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré  podmieňujú  úroveň produktivity a prosperity. V  roku 
2015 WEF zaradilo do hodnotenia 140 krajín z celého sveta.  
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kritériá zhodné so záujmami štátov. Východiskom je potom zladenie záujmov podnikateľských skupín s 

verejnými záujmami. [6] 

Napriek všetkému poskytujú rebríčky konkurencieschopnosti štátom informačne bohatý zdroj – porovnania 

štátov v širokom spektre oblastí umožňujú pohľad na to, čo je v danej ekonomike reálne a čo nie. Široký záber 

ekonomických aspektov tiež umožňuje eliminovať mieru omylov, ktorým sú vystavené jednofaktorové 

koncepcie konkurencieschopnosti, lepšie sa vysporiadavaju s komplexnosťou problému.  V novej koncepcii 

národnej konkurencieschopnosti by nemal byť priestor pre tolerovanie protekcionizmu, či súťaž o čo najnižšiu 

cenu, kvalitu, najbenevolentnejšie sociálne a environmentálne normy – nový prístup by mal teda okrem 

produktivity zahŕňať i kvalitatívne komponenty a hodnotenie sociálneho a environmentálneho systému, ako aj 

ich dlhodobú udržateľnosť. [8]  

V Tabuľke 1 prinášame časť rebríčka globálnej konkurencieschopnosti top 10 najkonkurencieschopnejších krajín 

sveta, vrátane krajín V4, s ich pozíciou a zmenou,  za obdobie rokov 2011 - 2015.  Ako môžeme vidieť 

v uvedenej tabuľke, tak na prvom mieste tohto rebríčka sa nachádza už 5 rokov Švajčiarsko. Je to vďaka 

inováciám, efektivite trhu práce a prepracovanosti podnikateľského sektora. Takisto jeho makroekonomické 

prostredie je najstabilnejšie vo svete. Singapur si rovnako za obdobie piatich rokov udržal druhú priečku. Jeho 

silnými stránkami sú vysoko rozvinutý tovarový trh, efektívny trh práce a infraštruktúra špičkovej kvality. USA 

si v roku 2015 obhájili minuloročné tretie miesto. Nemecko si v rebríčku polepšilo o jedno miesto, Holandsko o 

tri a po troch rokoch sa vracia na piate miesto. Japonsko (6.) a Hong Kong (7.) si udržali minuloročné pozície. 

Fínsko kleslo na ôsme miesto, čo je najhoršie umiestnenie tejto krajiny v histórii hodnotenia. Top desiatku 

uzatvárajú Švédsko (9.) a Veľká Británia (10.), ktoré si navzájom vymenili pozície z minulého roka.  

 

Tabuľka 1 Index globálnej konkurencieschopnosti (GCI) za obdobie rokov 2011 - 2015 

Top 10 krajín GCI 2011 

 

GCI 2012 

 

GCI 2013 

 

GCI  2014 

 

GCI 2015 

Pozícia Zmena Pozícia Zmena Pozícia Zmena Pozícia Zmena Pozícia Zmena 

Švajčiarsko 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Singapur 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

Fínsko 4 +3 3 +1 3 0 4 -1 8 +4 

Švédsko 3 -1 4 -1 6 -2 10 -4 9 +1 

Holandsko 7 +1 5 +2 9 -4 8 +1 5 +3 

Nemecko 6 -1 6 0 4 +2 5 -1 4 +1 

USA 5 -1 7 -2 5 +2 3 +2 3 0 

Veľká Británia 10 +2 8 +2 10 -2 9 +1 10 -1 

Hong Kong 11 0 9 +2 7 +2 7 0 7 0 

Japonsko 9 -3 10 -1 9 -1 6 +3 6 0 

Krajiny V4  

Česká republika 38 -2 39 -1 46 -7 37 +9 31 +6 

Poľsko 41 -2 41 0 42 -1 43 -1 41 +2 

Maďarsko 48 +4 60 -12 63 -3 60 +3 63 -3 

Slovenská republika 69 -9 71 -2 78 -7 75 +3 67 +8 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe [9] 

 

Ako môžeme vidieť v Tabuľke 1, tak v top 10 najkonkurencieschopnejších krajín sveta aj tentoraz prevažujú 

európske krajiny. Tie vynikajú v transparentnosti verejných inštitúcií, infraštruktúre a vysoko sofistikovaných 

podnikateľských prostrediach. 

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti umiestnila na 67. mieste. Oproti roku 2014 sa 

posunula o osem priečok vyššie. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016, ktorú 

zverejnilo Svetové ekonomické fórum 30. septembra 2015. K malému zlepšeniu hodnotenia došlo už v roku 

2014, kedy sa SR posunula  o tri priečky, t. j. zo 78. na 75. Výsledky potvrdili pozitívny trend, čím sa SR po 

dvoch rokoch opäť dostáva do prvej polovice rebríčka konkurencieschopnosti. Napriek tejto pozitívnej zmene je 

SR naďalej treťou najhoršie hodnotenou krajinou v skupine krajín EÚ. Nižšie sa umiestnili už len Chorvátsko 

(77.) a Grécko (81.). Tesne nad Slovenskom sa nachádzajú Cyprus (65.) a Maďarsko (63.). 

Napriek tomu, že si Slovensko v rebríčku  polepšilo, aj tak výraznejšie zaostáva za ostatnými krajinami V4. 

Česká republika pokračuje v raste. Opäť sa posunula z 37. na 31. priečku, čo je najlepšie umiestnenie za 

posledných päť rokov, a aj v roku 2015 zostáva lídrom v skupine krajín V4. Poľsko si medziročne polepšilo o 

dve priečky a obsadilo 41. pozíciu. Maďarsko zmazalo svoje minuloročné zlepšenie o 3 miestna a kleslo opäť na 

úroveň z roku 2013, čím obsadilo v tomto roku 63. priečku. 

Z kategórií, v ktorých je Slovensko na najvyšších priečkach v globálnom porovnaní by sme mohli spomenúť 

napr. podiel zahraničných vlastníkov vo firmách  (5. na svete) a najviac otvorenú ekonomiku s veľkým podielom 
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zahraničných investícií a silným vplyvom zahraničného obchodu na podnikanie. Na druhej strane to hovorí o 

slabej domácej podnikateľskej základni, ktorá býva menej náchylná na krízové výkyvy. Výška ciel je daná 

členstvom SR v EÚ. Vo výskyte ochorenia HIV sa o prvé miesto delíme s desiatkami iných krajín. [9] 

Najnižšie priečky v celosvetovom porovnaní, na ktoré sa Slovensko dostalo v niektorých kategóriách, sú však 

oveľa vážnejšie. Podľa Kremského (2015) ekonomiku Slovenska najviac sužuje korupcia, byrokracia a zle 

fungujúci štát, preto zaostáva za susedmi. V efektívnosti zákonov pri urovnávaní sporov je Slovensko tretie 

najhoršie na svete a v klientelizme pri rozhodovaní štátu piate najhoršie. Slovensko patrí na dno svetového 

rebríčka aj vo vládnych reguláciách, zneužívaní verejných zdrojov, mrhaní štátnymi peniazmi. Ekonomika trpí 

komplikáciami na pracovnom trhu, či slabou kvalitou vzdelávania. Podnikatelia sú presvedčení, že Slovensko 

iba málo dokáže pritiahnuť talenty zo zahraničia, prípadne udržať si vlastné. V konkurencii 140 krajín, v tomto 

patrí na 129. a 127. miesto na svete. [10] 

Podnikateľská aliancia Slovenska (ďalej len „PAS“) je presvedčená, že zhoršovanie podnikateľského prostredia 

na Slovensku vedie k tomu, že sa v krajine umiestňuje menej investícií a vytvára menej pracovných miest, ako 

by to bolo v prípade pozitívneho vývoja. Umiestnenie Slovenska môže byť pre investorov signálom, že by sa pri 

umiestnení nového projektu výroby alebo služieb mali radšej rozhodnúť pre inú krajinu, kde sa podniká ľahšie. 

Podľa zakladateľa a výkonného predsedu Svetového ekonomického fóra, Klausa Schwaba (2015) štvrtá 

priemyselná revolúcia vytvára priestor na vznik úplne nových odvetví a ekonomických modelov a zároveň 

výrazne utlmuje iné odvetvia. Ak chce krajina zostať konkurencieschopnou v tomto novom ekonomickom 

priestore, musí klásť mimoriadny dôraz na rozvoj faktorov, ktoré podmieňujú produktivitu, akými sú talent 

a inovácie. [11] 

 

3.  VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Po roku 1989 sa nám zdalo, že prichádza doba pohody. Skončila sa studená vojna, padla železná opona, otváral 

sa nám celý svet a lákal nás neobmedzenými možnosťami. Možné riziká vtedy ustúpili do pozadia na úkor 

príležitostí. Prešlo 25 rokov a mnoho vecí na nám javí inak: nemáme sľubovaný raj na zemi, ale globálnu 

finančnú, fiškálnu, ekonomickú, hodnotovú krízu. Nemáme studenú vojnu, ale máme problémy terorizmu, 

hroziace prerásť do Huntingtonovskej zrážky civilizácií. Máme svoj štát, aj keď jeho vznik bol pre mnohých 

dosť neštandardný. Máme ekonomickú slobodu, ale aj vysokú nezamestnanosť. Kedysi sme vzhliadali k EÚ ako 

k pokojnému prístavu stability a prosperity, dnes keď sa nám v ňom podarilo úspešne zakotviť zrazu sa nám zdá, 

že na každom kroku je byrokracia, neistota a perspektívne prázdna pokladnica. Máme k dispozícii kultúrne 

hodnoty a kultúry celého sveta, ale aj pocit rozpadu tradičných hodnôt. Máme globalizovaný svet so strácajúcou 

sa vlastnou identitou, veríme technológiám a bojíme sa našej neschopnosti zvládnuť klimatickú zmenu. Máme 

demokraciu s politikárčením, korupciou, odcudzením občana od verejnej správy, veríme trvalo udržateľnému 

rastu, ale neveríme svojmu budúcemu dôchodkovému zabezpečeniu. [19] 

Byť malou krajinou so sebou nesie rôzne ekonomické výhody, ale aj nevýhody. Medzi hlavné výhody malej 

krajiny patria nižšie dopravné náklady z dôvodu veľkosti krajiny. Ďalšou výhodou je menšia a efektívnejšia 

vláda, ktorá má menej zložitú štruktúru v porovnaní s veľkými krajinami. Ekonomickými nevýhodami malej 

krajiny sú napr. malý vnútorný trh, ktorý zmenšuje dopyt. Taktiež majú mnohé malé krajiny nedostatok 

nerastných surovín. Poslednou hlavnou nevýhodou sú obmedzené investície na výskum a vývoj, čo súvisí s 

malými rozpočtami krajín. [12] 

Ak sa dívame do bližšej či vzdialenejšej budúcnosti sveta, EÚ či Slovenska, vidíme tam veľa možných pozitív 

ale aj negatív, príležitostí ale aj rizík. Pre Slovensko sme identifikovali faktory, ktoré sme premietli do Tabuľky 

2. 

Tabuľka 2  SWOT analýza SR 

Strenght (silné stránky) Weakness (slabé stránky) 

Dobre rozvinutý priemysel (hlavne strojársky). Daňová politika. 

Relatívne lacná a kvalifikovaná pracovní sila. Rozvinutejší západ krajiny. 

Stabilný bankový sektor. Menej PZI ako ostatné krajiny V4. 

Otvorenosť ekonomiky. Závislosť od dovozu nerastných surovín. 

Členstvo v EÚ a Eurozóne. Nepriaznivý demografický vývoj. 

 Korupcia. 

Opportunities (príležitosti) Threats (hrozby) 

Rýchlejšia výstavba rýchlostných ciest. Kríza na Ukrajine. 

Vytvorenie nových obchodných vzťahov. Vysoká nezamestnanosť. 

Zlepšenie v oblasti digitalizácie. Nízka inflácia. 

Vysoký potenciál turizmu. Zle nastavený sociálny systém. 

 Nízka mobilita pracovnej sily (hlavne starší 

obyvatelia). 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Medzi silné stránky zaraďujeme dobre rozvinutý priemysel, hlavne strojársky, keďže na Slovensku pôsobia 

viaceré spoločnosti, ktoré sa venujú výrobe automobilov a strojov. Silnou stránkou Slovenska je aj relatívne 

lacná a kvalifikovaná pracovná sila. V zahraničí je naša pracovná sila vnímaná ako pracovitá, priateľská a 

pokorná. Medzi prednosti, ktoré môžeme ponúknuť je aj stabilný bankový sektor, ktorý veľmi nebol zasiahnutý 

finančnou krízou. Stabilita bankového sektora je tiež dôsledkom väčšej nezávislosti slovenských bánk od ich 

zahraničných materských spoločností. Z analýzy vyplynulo, že Slovensko je otvorenou ekonomikou, ktorá ako 

súčasť EÚ a Eurozóny dokázala zredukovať obchodné bariéry, ktoré sú spájané s volatilitou menových kurzov. 

[20] 

Medzi slabé stránky zaraďujeme daňovú politiku vlády, ktorá v mnohých prípadoch odrádza zahraničných 

investorov. Zmeny v daňovej legislatíve taktiež prispeli k väčšiemu odchodu firiem zo Slovenska, keďže za prvé 

tri mesiace roka 2014 odišlo zo Slovenska skoro také isté množstvo firiem, ako za celý uplynulý rok. Tieto firmy 

sa väčšinou presúvali do krajín s prijateľnejšou daňovou legislatívou. Slabou stránkou Slovenska je aj väčšia 

koncentrácia investícií na západe krajiny. Slovensko takisto zaostáva za ostatnými krajinami V4 s výnimkou 

Poľska, v objeme PZI. Medzi slabé stránky zaraďujeme aj závislosť od dovozu nerastných surovín. Je to z 

dôvodu neefektívnosti ťažby alebo nedostatku nerastných surovín na našom území. Preto sme vo veľkej miere 

závislí od ich dovozu. Na Slovensku sa prejavuje aj zlý demografický vývoj obyvateľstva. Podľa Výskumného 

demografického centra Inštitútu informatiky a štatistiky v Bratislave (2007) obdobie najbližších 20 rokov bude 

charakterizované kontinuálnym pokračovaním populačného starnutia pri zachovaní relatívne stabilného počtu 

obyvateľov. Za horizontom tejto prognózy, teda po roku 2025, sa procesy úbytku a starnutia obyvateľstva začnú 

výrazne zrýchľovať. Isté je tiež, že takýto vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva bude mať ďalekosiahle dopady 

na fungovanie spoločnosti. [16] 

Príležitosti Slovenska sú podľa nás v rýchlejšom budovaní rýchlostných ciest, hlavne smerom na východ krajiny 

a oprava už existujúcej infraštruktúry. Slovensko by si taktiež malo hľadať nových obchodných partnerov v 

oblasti exportu, keďže sme do veľkej miery závislí od exportu do Nemecka. Veľkou príležitosťou pre zlepšenie 

vidíme v oblasti cestovného ruchu. Na Slovensku sa nachádza veľké množstvo prírodných krás, ako sú napr. 

Vysoké a Nízke Tatry, mnohé jaskyne, ale takisto aj historické pamiatky. Zmeniť by sa ale podľa zahraničných 

médií mal prístup ku klientom. 

Súčasnou hrozbou pre Slovensko je kríza na Ukrajine. A ako vyplynulo z reprezentatívneho výskumu 

Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v rámci projektu International Social Survey 

Programme (ISSP) Slovensko 2014 v spolupráci s agentúrou Focus, krajinou, ktorá by pre Slovensko mohla 

predstavovať najväčšie nebezpečenstvo, je Rusko. Slovensko by v tejto súvislosti malo byť opatrné vo svojich 

krokoch, aby sa nenarušili obchodné vzťahy s Ruskom a samotnou Ukrajinou. Ďalšími hrozbami sú vysoká 

nezamestnanosť, ktorá na konci septembra 2015 dosiahla 11,38 % [17] a nízka miera inflácie, ktorá sa pohybuje 

okolo 1% [18]. Hrozbou pre Slovensko je podľa nášho názoru aj zle nastavený sociálny systém, pretože 

niektorým skupinám obyvateľov sa viac oplatí ostať doma a poberať sociálne dávky ako ísť pracovať. Zvýšenú 

hrozbu predstavuje aj nelegálna migrácia. 

Pri príprave dokumentu o globálnych rizikách a vyhodnotením záverov z dokumentov predchádzajúcich rokov 

boli identifikované viaceré poučenia, ktoré bude potrebné zohľadniť pri efektívnom manažmente globálnych 

rizík, napr.: [14] 

 viacero globálnych rizík sa prejavilo pomerne náhle, nečakane a ich následné dopady neboli 

predikované;  

 zlyhali aj renomované inštitúcie ako Svetová Banka, MMF, OECD, FED, G20 a ďalšie,  aj keď 

na niektoré z nich bolo upozorňované, ak daný názor nebol v súlade s hlavnými názorovými 

prúdmi, bol zatlačený do úzadia;  

 rastie vzájomná prepojenosť rizík a klasické prístupy k manažmentu rizík nepostačujú;  

 vznikajú rýchle reťazové a domino efekty (napr. pádom LehmanBroters, nepokoje v Tunisku, 

Egypte a Líbyi); 

 prepojenie dopadov – napr. dopady fiškálnej krízy iniciujú ďalšie riziká a ich dopady; 

 neistota predikcie miery dopadov rizík (napr. rastu zadlženosti krajín EÚ);  

 neschopnosť alebo neochota rozpoznať začiatky realizácie hrozieb (Grécko, arabské krajiny);  

 bez medzinárodnej koordinácie je manažment globálnych rizík neefektívny.  

 

Z uvedeného vyplýva, že má opodstatnenie a význam sledovať zmeny, ktoré na  Slovensku nastávajú pod 

vplyvom globalizácie. 

 

4.  ZÁVER 

Ak by sme sa pozreli na názory ohľadom globalizácie, zistili by sme, že tento „fenomén“ má svojich zástancov, 

ale aj odporcov. Medzi zástancov patria takí jednotlivci a organizácie, ktorí svoje aktivity vyvíjajú v 

celosvetovom meradle a to hlavne v oblasti financií, v obchode a informačných technológiách. Globalizáciu 
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vnímajú ako niečo, čo im ponúkne nové príležitosti pre vytváranie väčšieho bohatstva a vytvorenie harmónie 

medzi jednotlivými národmi. Na druhej strane odporcovia nevyjadrujú príliš veľké nadšenie nad novo 

sformovaným svetom. Hlásajú, že medzinárodné procesy a medzinárodní aktéri podstatne oslabujú suverenitu a 

akcieschopnosť národných štátov. Takisto vďaka veľkej koncentrácii ekonomickej a finančnej moci sú 

narušované sociálne výdobytky občanov, ktoré by normálne garantoval štát.  

Nakoľko je ekonomika SR otvorená, úzko napojená na EÚ, vážne ekonomické problémy vo svete majú rýchly 

dopad aj na Slovensko. Hlavná skupina rizík súvisí so životom na dlh, poklesom konkurenčnej schopnosti EÚ 

ako aj presunom ťažiska svetovej ekonomiky z atlantickej do tichomorskej zóny. Dá sa povedať, že Lisabonská 

stratégia bola len zbožným prianím. Problémom EÚ je aj vysoká závislosť na externých energetických zdrojoch, 

nehovoriac o demografických dopadoch. Ďalším rizikom je dlhová služba štátov (viď príklad Grécka a PIIGS) s 

ohrozením eurozóny a následne EÚ. 

Správy o globálnej konkurencieschopnosti vnímame ako  dobrú spätnú väzbu pre tvorcov ekonomického 

prostredia na Slovensku, ako odpoveď podnikateľov na otázku, ako sa na Slovensku majú a čo by radi zlepšili. 

Umiestnenie v najnovších globálnych rebríčkoch Svetového ekonomického fóra iba potvrdzuje, že Slovensko 

zaostáva za svojimi konkurentmi v Strednej Európe, ktorí sa s výnimkou Maďarska posúvajú smerom ku kvalite 

podnikateľského prostredia v západoeurópskych krajinách. Výsledkom je, že na Slovensko za posledných sedem 

rokov neprišiel nový zahraničný investor s veľkým projektom, jedinou lastovičkou je nedávno ohlásená 

automobilka Jaguar Land Rover. Medzitým Slovensko obišlo viacero veľkých projektov s tisícmi nových 

pracovných miest, ktoré zvyčajne uprednostnili Poľsko, Česko, Maďarsko alebo Rumunsko. 

Tohtoročný posun Slovenska v rebríčku možno pripísať skôr zlepšeniu situácie vo firmách vďaka ich inováciám 

a investíciám do technológií. Naopak, vnímanie fungovania štátu sa skôr zhoršilo, a to najmä v oblasti korupcie, 

byrokracie, fungovania súdov a vzdelávania. Sú to oblasti, na ktoré PAS dlhodobo upozorňuje a ponúka vo 

svojich analýzach aj konkrétne riešenia. [10] 

Podľa správy „Globálne trendy 2025“  je možné v nasledujúcich desaťročiach, okrem iného, očakávať aj 

tieto javy: [15] 

 nárast faktorov sociálnych rizík a sociálnych kríz v jednotlivých krajinách, posun k radikalizmu pri 

riešení sociálnych, etnických a náboženských konfliktov,  

 nárast množstva a šírky zdrojov možných ohrození bezpečnosti, napr. ako dôsledok prírodných 

katastrof, kriminality, sabotáží, teroristických činov,  

 siliaca potreba posilnenia bezpečnosti štátov, ako aj vnútornej bezpečnosti (jednotlivých občanov, 

poriadku, zákonnosti a pod.), 

 zmeny v životnom prostredí a klimatické zmeny vyvolajú nárast potreby posilnenia pripravenosti 

jednotlivcov, samospráv a štátov, narastajú požiadavky na tvorbu a ochranu životného prostredia, 

 nárast potreby posilnenia bezpečnosti na individuálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

Vznik globálnej svetovej ekonomiky a rastúca deštrukcia životného prostredia na Zemi vytvárajú potrebu 

hodnotovej  reorientácie človeka, spoločnosti i celej civilizácie. Táto hodnotová reorientácia by mala byť 

založená na zmene paradigmálnych východísk a holistickom vnímaní súčasnej ekonomickej a civilizačnej 

reality. Ak však zoberieme do úvahy súčasnú globálnu krízu ľudstva, neustále rastúcu deštrukciu životného 

prostredia na Zemi, hroziaci globálny kolaps civilizácie a uvedomíme si, že pri zdroji súčasného nehospodárneho 

zaobchádzania s prírodnými zdrojmi Zeme stojí práve ekonomika, ktorá už svojim názvom vyvoláva predstavu 

hospodárnosti, potom sa musíme zamyslieť nad tým, či súčasné ekonomické aktivity prevádzané v národnom 

alebo globálnom merítku skutočne zodpovedajú tomu významu a funkcii, ktoré by mali z názvu ekonómia pre 

tieto aktivity vyplývať. 
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ZBRAŇOVÉ AMNESTIE AKO NÁSTROJ UDRŽANIA 

VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI A PORIADKU ŠTÁTU 
 

Peter PALKO1 

 

GUN AMNESTY AS A TOOL FOR MAINTAINING INTERNAL SECURITY  

AND ORDER OF THE STATE 
 

 

Abstrakt: Vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu sú dôležité atribúty, ktoré si musí každý demokratický, právny  

a konsolidovaný štát chrániť. Schopnosť štátu trvalo udržať usporiadanú spoločnosť, v ktorej bude nezákonnosť   

nahrádzaná dodržiavaním zákona a v ktorej budú chránené životy, zdravie, majetok, práva a slobody občanov. V 

reálnom živote je to  najmä bezpečnosť a ochrana pred zločinnosťou všetkého druhu. Jedným z prostriedkov na 

udržanie vnútorného poriadku a bezpečnosti je nepochybne nástroj zbraňových amnestií, keď každý kto je 

neoprávnene držiteľom palnej zbrane môže v zákonom vymedzenom priestore beztrestne odovzdať zbrane 

a strelivo. 

Kľúčové slová: verejný poriadok, bezpečnosť, zbraň, amnestia 

 

Abstract: Internal policy and public securityare essential attributes that any democratic, legal and consolidated 

state to protect. The ability of the state sustain an orderly society, where lawlessness is replaced with compliance 

with the law and to be protected the lives, health, property, rights and freedoms of citizens. In real life, it is 

mainly security and protection against crime of all kinds. One means of maintaining internal order and security is 

undoubtedly a tool weapon amnesties, when everyone who is unlawfully holds Firearms Act can in a limited 

area with impunity to decommission its weapons and ammunition. 

Keywords: public order, security, gun, amnesty 

 

 

1. Úvod 

Zákonnosť a poriadok v štáte a bezpečnosť jeho občanov sú trvalým predpokladom zdravého vývoja každej  

spoločnosti. Vláda práva a dodržiavanie zákona je základom slobodnej spoločnosti. Kľúčovými inštitúciami pre 

bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť sú polícia a ďalšie represívne zložky štátu. 

Cieľom  právnych úprav zbraňových amnestií je vytvoriť na časovo obmedzené obdobie, za podmienky zániku 

trestnosti nedovoleného ozbrojovania, možnosť dobrovoľne odovzdať zbraň a strelivo definovaných kategórií 

ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, ktoré osoba prechováva bez povolenia. 

Zmenou zákona sa sleduje zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva medzi obyvateľstvom, ako aj 

identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. Následne z toho vyplýva 

že tieto kroky majú nesporne vplyv na udržanie vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu. 

 

2. História právnej regulácie zbraní a streliva 

Právna úprava na úseku zbraní a streliva má u nás pomerne dlhú tradíciu. Jej účelom je zamedziť zneužívaniu 

zbraní a ohrozovaniu života, zdravia a majetku osôb alebo iných záujmov spoločnosti. Právna regulácia vzťahov 

na úseku zbraní a streliva je v krajinách s kontinentálnym právnym systémom podriadená pomerne prísnemu 

právnemu režimu.  Z historického hľadiska prvou právnou úpravou na našom území bol cisársky patent z 24. 

októbra 1852 č. 223 r. z. o výrobe, obchode, držbe zbraní a streliva a o nosení zbraní ( zbrojný patent ). Táto 

právna úprava platila v Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko. V roku 1867 došlo k Rakúsko-Uhorskému 

vyrovnaniu, a táto úprava sa zrušila a platili viaceré vykonávacie predpisy a nariadenie ministerstva vnútra z r. 

1891 pre municípiá2, ktoré malo byť do prijatia novej právnej úpravy, ktorá bude platiť pre celé územie. 

Zákonom č. 11 z r.1918 sa recipoval v Česko-Slovensku Rakúsko-Uhorský právny poriadok. Na Slovensku 

platil Uhorský. Národné zhromaždenie prijalo v 1938 z.č.81 Zb. o zbraniach a strelive. Derogačná časť tohto 

zákona zrušila všetky dovtedajšie predpisy, vrátane župných štatútov o zbraniach a strelive. Tento zákon však 

nikdy nenadobudol účinnosť, pretože vláda, vzhľadom na vtedajšiu situáciu nikdy nevydala osobitné nariadenie 

na jeho vykonanie. Zákon, ktorý odstránil tento právny stav bol z.č.162 /1949 Zb. na základe nariadenia ministra 

vnútra č.290/1949 Zb. Bol to prvý prameň práva na tomto úseku, ktorého pôsobnosť sa vzťahovala na celé 

                                                           
1 Ing. Peter Palko, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail: peter.palko@vsbm.sk , študent 
2. ročníka externej formy doktorandského štúdia, študijného programu „Bezpečnosť a obrana štátu“, v študijnom odbore  8.4.4 Národná a 

medzinárodná bezpečnosť Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 
2 Municípiá boli v Uhorsku jednotky na úrovni župy – teda municipálne mestá, samotné župy a niektoré ďalšie zvláštne samosprávne 
obvody. Municipálne mestá fakticky nahradili slobodné kráľovské mestá, ktoré nepodliehali župe ale boli  podriadené ministrovi vnútra. 

mailto:peter.palko@vsbm.sk
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územie Česko-Slovenska. Vykonávacím predpisom k tomuto zákonu bola vyhláška č.365/1953 Ú. l. (vyhláška č. 

412/1953 Ú. v.), ktorou sa vydávali podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive. 

Ďalší vývoj bol poznačený vtedajšími politickými pomermi. Problematika zbraní a streliva sa značne 

spolitizovala. Začal sa proces účelového prispôsobovania platného zákona záujmom vládnucej strany, ktorý 

nerešpektoval hierarchické usporiadanie predpisov z hľadiska ich právnej sily. Túto situáciu podporila aj 

skutočnosť, že právna úprava v zákone mala do značnej miery rámcový charakter. Preto právne predpisy s 

nižšou právnou silou začali upravovať aj také právne vzťahy, ktoré vzhľadom na svoj charakter patrili do 

zákona. V r.1953 sa presunuli zákonom stanovené kompetencie národných výborov na Zbor národnej 

bezpečnosti zákonom č.147/1953 Zb. o zbraniach a strelive. Pri vydávaní oprávnení na držanie a nosenie zbraní 

sa naďalej zachovala regulatívna funkcia z hľadiska počtu zbraní. 

Pri vydávaní sa prihliadalo, aby zbrane neboli zneužité proti socialistickej spoločnosti. Dôležitú úlohu hrala 

politická príslušnosť a spoľahlivosť občana. Po novembri 1989 bol zákon o zbraniach a strelive novelizovaný 

zákonom č.49/1990 Zb. Táto novela spresnila a sprísnila podmienky na vydávanie zbrojných preukazov ako aj 

ďalšie dispozície so zbraňami a strelivom. Táto právna úprava bola následne novelizovaná zákonom NR SR č. 

246 z roku 1993. Všetok tento vývoj postupne dospel  k zjednoteniu právnej úpravy na úseku zbraní a streliva 

v rámci Európskej únie.    

Z uvedenej dikcie  vyplýva trestnosť takého konania. Štát v záujme udržania vnútorného poriadku 

a bezpečnosti v zmysle programu prevencie kriminality reaguje a predkladá občanovi, ktorý nie zákonným 

spôsobom  nadobudol  zbraň alebo strelivo vrátane ich súčasti a komponentov. Osoba môže podať žiadosť o jej 

zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia útvaru ministerstva špecializovaného na 

znaleckú činnosť  spáchaný trestný čin, alebo beztrestne sa zbaviť takýchto prvkoch nadobro ako osobného 

nežiaduceho prvku.          

Na základe uvedeného možno predpokladať, že cieľom zbraňovej amnestie je okrem zachovania vnútorného 

poriadku a bezpečnosti štátu taktiež zníženie trestnej činnosti súvisiacich s použitím zbrane páchateľom. 

 

3. Zbraňové amnestie 

Podstatou všetkých zbraňových amnestií je dobrovoľné odovzdanie nelegálne držanej palnej zbrane, 

následne vyplývajúc zo zákona aj jej hlavných častí, streliva alebo ich komponentov beztrestne v stanovenej 

lehote policajnému útvaru. 

 

 3.1 Prvá zbraňová amnestia  

Trestnosť nedovoleného ozbrojovania zanikla u osoby, ktorá bez povolenia držala zbraň alebo časť zbrane 

začlenených do  kategórie zakázaných zbraní (A) , kategórie zbraní podliehajúcich povoľovaciemu konaniu 

a evidenčnej povinnosti (B) alebo kategórie zbraní podliehajúcich oznamovacej a evidenčnej povinnosti (C), ak 

v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti  zákona, t.j. od  14. apríla 2005 do 14. apríla 2006 túto zbraň dobrovoľne 

odovzdala do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. V období trvania  prvej zbraňovej amnestie 

občania odovzdali celkovo 3 469 zbraní. Prvá zbraňová amnestia sa nevzťahovala na strelivo. 

 

Tabuľka č. 1: Počet odovzdaných zbraní podľa krajov v SR počas prvej zbraňovej amnestie (2005-2006) 

Zdroj: http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml 

KR PZ Počet odovzd. zbraní 

Bratislavský kraj 660 

Trnavský kraj 302 

Trenčiansky kraj 395 

Nitriansky kraj 399 

Banskobystrický kraj 466 

Žilinský kraj 446 

Košický kraj 417 

Prešovský kraj 384 

Celkový počet 3 469 

  

Z preskúmaných strelných zbraní bolo zistené, že žiadnou z nich nebol spáchaný trestný čin a o 614 kusov zbraní 

bolo požiadané o ich legalizáciu. 

 

3.2 Druhá zbraňová amnestia  

S odstupom času a na základe empirického a informačno-operatívneho poznania, ešte mnohí držitelia 

nelegálnych zbraní nedôverovali skutočnej možnosti beztrestného odovzdania zbrane bez následných represálií. 

Na návrh ministerstva vnútra zákonodarca schválil druhú zbraňovú amnestiu, ktorá trvala v dobe od 1. novembra 
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2009 do 31. mája 2010. Táto zbraňová amnestia trvala  sedem mesiacov a predmetná beztrestnosť v stanovenej 

lehote sa už vzťahovala aj na strelivo.   

Odovzdaných bolo 4 368 kusov palných zbraní a 45 684 kusov streliva. Možnosť ich zaevidovania bola 

uplatnená u 1 011 kusov zbraní. 

 

Tabuľka č. 2: Počet odovzdaných zbraní podľa krajov v SR počas 2. zbraňovej amnestie (2009-2010) 

Zdroj: http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml 

KR PZ Počet odovzdaných zbraní Počet odovzd. ks streliva 

Bratislavský kraj 802 11 563 

Trnavský kraj 321 3 074 

Trenčiansky kraj 437 3 792 

Nitriansky kraj 400 2 572 

Banskobystrický kraj 849 9 386 

Žilinský kraj 632 8 571 

Košický kraj 434 3 354 

Prešovský kraj 493 3 372 

Celkový počet 4 368 45 684 

 

Z predchádzajúcich dvoch amnestií prepadlo v prospech štátu 631kusov palných zbraní, pričom 323 

zbraní bolo zaradených do kategórie zakázaných zbraní, išlo hlavne o samočinné zbrane, vojenské zbrane či 

zbrane vybavené zakázanými doplnkami zbrane.  

 

3.3. Tretia zbraňová amnestia 

Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie 

A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ak v lehote od 1. decembra 2014 do 31. 

mája 2015 túto zbraň alebo strelivo dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. 

Cieľom zbraňovej amnestie je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým zníženie rizika, že sa 

nimi bude páchať trestná činnosť. Vďaka amnestii môžu byť tiež identifikované zbrane, ktoré mohli byť použité 

v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.Ako minister vnútra Robert Kaliňák zdôraznil, práve zbraňové amnestie 

pomohli o polovicu znížiť kriminalitu páchanú so strelnou zbraňou. Konkrétne zo 440 takýchto skutkov v roku 

2004 na 214 v roku 2013. 

Zloženie odovzdaných zbraní 

Občania odovzdávali počas tretej zbraňovej amnestie predovšetkým lovecké zbrane (lovecké brokovnice, 

opakovacie a samonabíjacie guľovnice, kombinované lovecké zbrane a malokalibrovky), ktoré tvoria asi 40 

percent z odovzdaných zbraní.  Ďalších 42 percent boli krátke palné zbrane, predovšetkým rôzne pištole a 

revolvery. Samopaly, útočné pušky a guľomety tvoria cca 8  percent a zvyšných 10 percent sú ostatné zbrane 

(perkusné, podomácky upravené a vyrobené zbrane, vzduchovky, expanzné zbrane, historické zbrane, hlavné 

častí a súčasti zbraní). Na políciu priniesli občania aj zbrane pochádzajúce z 19. storočia, ako aj z obdobia 1. a 

2.svetovej vojny. 

 

Tabuľka: č. 3 Prehľad odovzdaných zbraní a streliva podľa krajov v tretej zbraňovej amnestii (2014 – 2015) 

Zdroj: http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml 

Kraj Počet odovzd. zbraní Počet odovzd. kusov streliva 

Bratislavský kraj 442 6 761 

Trnavský kraj 396 2 886 

Trenčianský kraj 214 4 469 

Nitrianský kraj 427 5 189 

Banskobystrický kraj 394 3 393 

Žilinský kraj 453 3 362 

Košický kraj 347 5 345 

Prešovský kraj 362 4 921 

Spolu 3 035 36 326 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva obyvatelia využili príležitosti dané štátom zbaviť sa zbraní, ktoré pre mnohé 

rodiny boli záťažou. Počas platnosti troch zbraňových  amnestií občania odovzdali 10 872 kusov rôznych druhov 

palných zbraní a vyše 82 000 kusov streliva. Je to veľmi slušný arzenál, ktorý by za určitých podmienok 

zneužitia mohol mať vážny vplyv na destabilizáciu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu. 

 

 

http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml
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Na základe tejto úvahy možno stanoviť hypotézu: 

Zbraňové amnestie majú zásadný vplyv na zníženie kriminality trestných činov nedovoleného 

ozbrojovania.  

 

Táto skutočnosť by sa teda mala prejaviť aj na štatistikách trestných činov, ktorých skutkovou podstatou je 

nedovolené držanie zbraní, streliva alebo ich častí a komponentov. 

  

Pre tento účel som spracoval štatistiky odsúdených osôb za trestné činy nedovoleného ozbrojovania podľa 

§-u 185 zák. č. 140/1961 Zb. v platnom znení a následne po rekodifikácii trestného zákona v znení nedovoleného 

ozbrojovania podľa §-u 295 zák. č. 300/2005 Z.z. na základe dostupných štatistík Generálnej prokuratúry SR od  

roku 2000 do roku 2014. Z nasledujúceho grafu č. 1 jasne vyplýva podstatný pokles prípadov odsúdenia za  

trestný čin nedovoleného ozbrojovania na prelome rokov 2005 až 2006.  

 

 
Graf č. 1 Prehľad odsúdených osôb  TČ nedovoleného ozbrojovania za obdobie 2000 až 2014 

Zdroj: http://www.genpro.gov.sk/statistiky/( Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti za obdobie  

r. 2000 - 2014) - vlastné spracovanie 

 

V danom skúmaní konštatujem, že napriek rekodifikácii trestného zákona v roku 2005 čím vlastne bola dikcia 

nedovoleného ozbrojovania prenesená z §-u 185 na nové paragrafové začlenenie, teda do §§ 294 a 295, ale 

podstata dikcie znenia nedovoleného ozbrojovania zostáva v jadre nezmenená. 

 

4. Záver 

Záverom si dovoľujem konštatovať na základe výsledkov spracovania oficiálnych štatistík Generálnej 

prokuratúry Slovenskej republiky, z ktorých som čerpal počty osôb odsúdených za trestné činy nedovoleného 

ozbrojovania v rozsahu rokov 2000 až 2014. Napriek tomu, že počnúc rokom 2000 tieto štatistické hodnoty 

priebežne v nasledujúcich rokoch mali klesajúcu tendenciu, rázny zlom nastal v roku 2006, keď v tomto roku 

podľa štatistík nebola žiadna osoba odsúdená za predmetný skutok. Prvá zbraňová amnestia bola zákonodarcom 

stanovená od apríla 2005 do apríla 2006. Podľa tabuľky č. 1 vyplýva že v tejto amnestii bolo odovzdaných 3 469 

kusov palných zbraní. 

V tomto prípade možno potvrdiť stanovenú hypotézu, že prvá zbraňová amnestia mala zásadný 

vplyv na počty trestných činov, ktoré boli právoplatne odsúdené pre skutok nedovoleného ozbrojovania. 

Druhá zbraňová amnestia až takúto výraznú zmenu nezaznamenala. Napriek tomu, že bolo odovzdaných až 

4 368 kusov palných zbraní a 45 684 kusov streliva počas siedmich mesiacov trvania amnestie, výsledky 

odsúdených zaznamenávajú dokonca mierny nárast, t. j. z 11 na 17 odsúdených osôb za predmetné trestné 

skutky. Aj napriek tomu zastávam názor, že je to zanedbateľné v porovnaní s obdobím pre rokom 2006.  

Tretia zbraňová amnestia priniesla výsledok  3 035 kusov palných zbraní a 36 326 kusov streliva. Štatistiku 

predmetnej trestnosti  za rok 2015 ešte nepoznáme. 

Všeobecne možno konštatovať, že počas doterajších troch predmetných amnestií bolo odovzdaných 10 872 

kusov palných zbraní a 82 010 kusov streliva. Tento arzenál zbraní možno prirovnať k úrovni jednej armádnej 

divízie.  

Z obsahu tohto spracovania jednoznačne konštatujem, že zbraňové amnestie slúžia  ako nástroj na udržanie 

vnútornej bezpečnosti a poriadku  štátu. 

Ku zefektívneniu tohoto nástroja navrhujem, aby zbraňová amnestia nebola časovo ohraničená 

a každý, kto dobrovoľne odovzdá zbraň, jej hlavnú časť, strelivo alebo komponent streliva  trestnosť 

nedovoleného ozbrojovania zanikla.   

 

http://www.genpro.gov.sk/statistiky/
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SÚČASNÉ ZMENY V BEZPEČNOSTNOM  

PROSTREDÍ – SOCIÁLNE HROZBY A RIZIKA 
 

Mária PETRUFOVÁ1 - Lubomír BELAN2 

 

CURRENT CHANGES IN SECURITY ENVIRONMENT - SOCIAL  

THREATS AND RISKS 
 

 

Abstrakt: Autori v článku poukazujú na nevyhnutnosť poznania súčasných zmien v bezpečnostnom prostredí. 

Ich dopad na konkrétnych ľudí v organizáciách  je často fatálny. Je preto veľmi dôležité poukázať na základné 

hodnoty súčasnej modernej spoločnosti a zvyšovať úroveň komplexnej bezpečnosti aj v podmienkach 

vojenských organizácií. Pokiaľ ide o ozbrojených sily SR, je otázka bezpečnosti osôb, národa, organizácie a 

spoločnosti hlavným záujmom. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, bezpečnostné prostredie, sociálna bezpečnosť, hrozby a riziká 

 

Abstract: The authors of articles illustrate the necessity of understanding current changes in the security 

environment. The impact of change on people in organizations is often fatal. It is important to highlight the core 

values of our modern society and enhance the level of comprehensive security in conditions of military entities. 
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Armed Forces. 
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1.  ÚVOD 

V súvislosti s globalizačnými trendmi je komplexné zvyšovanie úrovne bezpečnosti na začiatku 21. storočia 

jednou z najvýznamnejších úloh, ktorá stoji pred celou spoločnosťou, pred vládami jednotlivých krajín, ale aj 

pred manažmentom každej organizácie v podmienkach Slovenskej republiky. Aj v podmienkach OS SR je 

problematika bezpečnosti človeka, ľudí, organizácii a celej spoločnosti prvoradým záujmom v intenciách 

pôsobnosti aj iných ďalších silových zložiek. Na druhej strane je však problematika dosahovania bezpečného 

života a trvalého zlepšovania životnej úrovne cieľom každého človeka na planéte. Preto je na mieste 

očakávaná globalizácia zmien interných i externých faktorov bezpečnosti, pretože bezpečnosť nám 

zabezpečuje nevyhnutnú podmienku rozvoja. Uvedené hodnoty sú dnes súčasťou Európskej bezpečnostnej 

stratégie (EES), ktorá vychádza z globálnych výziev a hlavných hrozieb. Súčasť tohto dokumentu je budovanie 

stability v Európe s prioritami v kľúčových hrozbách (terorizmus, náboženský extrémizmus, šírenie zbrani 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, zlyhanie fungovania štátu, organizovaná trestná činnosť). 

V súčasnosti je veľkým problémom migrácia ľudí v Európe. 

Podľa správy Globálne trendy 2025 je možné v nasledujúcich desaťročiach okrem iného očakávať najmä tieto 

javy. V anglicky hovoriacich krajinách sa termín„social security“viaže viac k takým hrozbám, akými sú 

negramotnosť, diskriminácia, chudoba, kriminalita, choroby, nezamestnanosť, sociálna vylúčenosť a pod. Skôr 

sa poníma bezpečnosť ako ochrana národnej identity, kultúry, podmienok zaisťujúcich existenčné základy života 

a individuálne potreby, ochranu zdravia, života, materiálnych a duchovných hodnôt a často  sa používa spojenie 

„societal security“. Hranica medzi nimi však nie je prísne vymedzená:[1] 

- nárast faktorov sociálnych rizík asociálnych kríz vjednotlivých krajinách, posun k radikalizmu pri 

riešení sociálnych, etnických anáboženských konfliktov, 

- nárast množstva a šírky zdrojov možných ohrození bezpečnosti, napr. ako dôsledok prírodných 

katastrof, kriminality, sabotáží, teroristických činov,   

- siliaca potreba posilnenia bezpečnosti štátov, ako aj vnútornej bezpečnosti (jednotlivých občanov, 

poriadku, zákonnosti a pod.), 

- zmeny vživotnom prostredí aklimatické zmeny vyvolajú potrebu posilnenia pripravenosti jednotlivcov, 

samospráv a štátov, narastajú požiadavky na tvorbu a ochranu životného prostredia,  

- narastajú potreby posilnenia bezpečnosti na individuálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

V súčasnosti sa dostáva stále viac do popredia otázka, ako sa má spoločnosť ďalej vyvíjať a na čo má položiť 

dôraz na začiatku 21. storočia, o ktorom sa najčastejšie hovorí, že bude storočím informačných technológií, no 

dostalo už aj celý rad iných prívlastkov. Čoraz viac sa súčasný vývoj ľudskej populácie spája aj s prírodnými, či 
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technickými a technologickými katastrofami a ich dopadmi na spoločnosť v podobe obrovských škôd a strát. 

Preto je nevyhnutné prehodnotiť základnéhodnoty modernej spoločnosti a vytvoriť podmienky na ich 

zabezpečovanie. Za najdôležitejšie z nich je možné považovaťdosahovanie vyššej úrovne kvality života ľudí, 

ochrana zdravia občanova zvyšovanie jeho kvality, udržanie kvality životného prostredia, zabezpečovanie 

duchovných hodnôt spoločnosti, vytváranie primeraných materiálnych podmienok pre život a zabezpečovanie 

ich ochrany, zabezpečenie spravodlivých spoločenských vzťahov s dôrazom na medzinárodné vzťahy a 

zvyšovanie úrovne komplexnej bezpečnosti spoločnosti.[2] 

 

2.  BEZPEČNOSŤ A  BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE  

Termín bezpečnosť je v súčasnosti používaný prakticky vo všetkých svetových jazykoch, pričom jeho obsah, 

použitie a spôsob definovania je rozdielne. Ak vychádzame z latinského termínu securitas, môžeme ním označiť 

bezpečnosť, bezstarostnosť, istotu, záruku, ako aj duševný pokoj. V anglickom jazyku sa termín security 

vyjadruje bezpečnosť systémov (národná bezpečnosť – national security, občianska bezpečnosť – civil security, 

bezpečnosť práce - job security, ...), prípadne všeobecne vyjadrenie bezpečnosti, termín safety sa používa skôr na 

označenie bezpečnosti procesov (bezpečnosť dopravy - transport safety, bezpečnosť prevádzky – safety in 

service, ...) ale aj na vyjadrenie spoľahlivosti, prípadne havarijného stavu, alebo stavu ochrany. Bezpečnosť však 

označujú aj ďalšie termíny, napríklad assurance sa vzťahuje na zaistenie, poistenie, stoutness na spoľahlivosť, 

pevnosť, safeguard sa používa vo vzťahu k ochrane a rad ďalších. 

Dinesh Mohan, jeden z popredných svetových odborníkov na otázky bezpečnosti prevádzky a ľudskej tolerancie 

voči zraneniam definuje bezpečnosť ako stav, v ktorom sú ohrozenia a podmienky vedúce najmä k fyzickým, 

psychickým, psychologickým alebo materiálnym úrazom kontrolované za účelom zachovania zdravia a dobrého 

sebavedomia osôb i celého spoločenstva.[3] 

Z uvedeného vyplýva , že všeobecný pohľad na  bezpečnosť je dnes  ponímaný ako stav, v ktorom sa daný 

subjekt (človek) necíti byť ohrozený. Bezpečnosť ľudí  je však spojená s bezpečnosťou spoločnosti.  Úroveň 

bezpečnosti spoločnosti, ale aj každého jednotlivca, je vytváraná širokou škálou rôznych činiteľov, ktoré 

ovplyvňujú procesy a činnosti nevyhnutné na splnenie stanovených cieľov (politické činitele, ekonomické, 

sociálne, právne, vojenské, sociálne, energetické, technické a technologické a najmä informačné). 

Z manažérskeho hľadiská je potreba istoty a bezpečnosti patrí medzi základné potreby, ktoré vytvárajú 

podmienky na spokojný život človeka a celej spoločnosti. Človek je súčasťou bezpečnosti v pozícii  

poznávajúceho a konajúceho subjektu. Bezpečnosťmá teda charakter subjektovo-objektového vzťahu, v rámci 

ktorého rozoznávame jeho objektívnu aj subjektívnu stránku.   

Bezpečnosťmá svoj vnútorný a vonkajší rozmer. Z tohto pohľadu  z manažérskeho hľadiská rozoznávame: 

globálnu bezpečnosť, regionálnu bezpečnosť, bezpečnosť štátu, bezpečnosťspoločnosti, bezpečnosť objektu, 

bezpečnosťobčana.[2] Na fóre pre medzinárodnú problematiku v roku 2014 sa uvádza, že bezpečnosť existuje v 

rámci bezpečnostného prostredia, ktoré má dva rozmery: 

a) ontologický – je daný samotnou existenciou prvkov, faktorov a vzťahov, ktoré vytvárajú 

bezpečnostného prostredie,  

b) epistemologický – je vyjadrený  poznateľnosťou prvkov, faktorov a vzťahov a ich samotným 

poznávaním, umožňuje pochopenie bezpečnostného prostredia v súvislostiach:   

- v ktorých objektívne jestvujúcich vzťahoch, vplyvoch, javoch, udalostiach, procesoch a trendoch sa 

subjekt pohybuje, ktorými je formovaný a ovplyvňovaný, teda akési bezpečnostné prostredie „pre 

seba“; 

- ktoré vzťahy, vplyvy, javy, udalosti, procesy a trendy  vníma, respektíve je schopný vnímať ich, ako 

ovplyvňujúce a formujúce bezpečnostné prostredie; 

- ako ich vníma, aký je záujem ich vnímať a aká je miera subjektívneho „vkladu“ do výsledného obrazu, 

ktorým je bezpečnostné prostredie „pre nás“. [4] 

Bezpečnostné prostredie je každé prostredie, v ktorom sa realizujú bezpečnostné záujmy a uskutočňujú 

bezpečnostné vzťahy.Z tohto pohľadu je bezpečnostné prostredie totožné s prostredím existencie jedinca aj 

spoločnosti. Bezpečnostné prostredie je potrebné vnímať ako komplexný systém, v jeho štruktúrovanej a 

diferencovanej totalite jednotlivých prvkov a nimi tvorených dimenzií. Znamená to, že všetky prvky majú určitý 

význam a je potrebné zohľadňovať ich  individuálny význam a osobitosti.Bezpečnostné prostredie SR tvoria 

najmä tietofaktory:geografický, ekologický a sociálny. Pochopenie bezpečnostného prostredia a nástrojov jeho 

poznávania je možné prostredníctvom dimenzionálneho a sektorového prístupu. V rámci tohto prístupu 

bezpečnostné prostredie ponímame štvordimenzionálne: 

a. geografická dimenzia: 

• má svoje vyjadrenie v geografickom členení bezpečnostného prostredia, geografické členenie 

bezpečnostného prostredia je najrozšírenejšie a vychádza z prirodzeného geografického prístupu. 

b. humanitná dimenzia: 

• je dimenzia tvorená existenciou človeka a jeho aktivitou, 

• má  sektorové členenie, ktoré je výrazom individuálnych špecifík jej prvkov,  
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• je obdobou holistického prístupu Kodanskej školy, kde namiesto klasického „úzkeho“ prístupu k 

bezpečnostným štúdiám založeným na vojensko-politickom pohľade ponúkajú „široký“ prístup k 

bezpečnosti v rámci komplexu piatich sektorov – vojenský, politický, ekonomický, environmentálny a 

sociálny.  

c. priestorová dimenzia: 

• vymedzuje priestorové limity pôsobenia jednotlivých prvkov bezpečnostného prostredia najmä vo vzťahu 

k hrozbám a priestorom možného konfliktu.  

• v našom ponímaní ide o pozemný, vodný, vzdušný a kozmický priestor, mikrosvet a kybernetický 

priestor.   

• priestorová dimenzia umožňuje vyjadriť schopnosti jednotlivých bezpečnostných aktérov pôsobiť v 

danom priestore, využívať ho na realizáciu svojich záujmov. 

d. časová dimenzia: 

• je prirodzeným vyjadrením dynamiky všetkých prebiehajúcich procesov v rámci bezpečnostného 

prostredia a čas je jedným z jeho rozhodujúcich   prvkov,  

• druhý aspekt časovej dimenzie je časový horizont hodnotenia bezpečnostného prostredia, najčastejšie 

používané časové horizonty – krátkodobý, strednodobý a dlhodobý nemajú jednoznačne ponímaniu dĺžku 

svojich trvaní, 

- v rámci NATO bývajú používané termíny krátkodobý 0 – 2 roky, strednodobý 2 – 5 rokov, a dlhodobý 

5 – 10 rokov. “ [5] 

 

3.  SOCIÁLNA BEZPEČNOSŤ, SOCIÁLNE RIZIKA A SOCIÁLNE KRÍZY 

Pod vplyvom neustálych zmien v globálnom prostredí dochádza aj  k zmenám bezpečnostných systémov 

jednotlivých krajín. Bezpečnosť štátov ako aj obyvateľov každej krajiny nie je len záležitosťou praktických 

opatrení, ale je predmetom teoretického skúmania podstaty bezpečnosti v globalizačnom a multikultúrnom svete, 

procesom hľadania čo najefektívnejších nástrojov a postupov. Úspešnosť tohto procesu je v súčasnosti závislé od 

objektívnej analýzy bezpečnostného prostredia a od koordinácie zámerov a úsilia jednotlivých bezpečnostných 

aktérov, ktorí sú dnes na Slovensku a v európskom priestore. Práve vývoj bezpečnostného prostredia, doterajšia 

prax a medzinárodné skúsenosti z riešenia krízových situácií rôzneho charakteru vyvolávajú potrebu komplexne 

sa zaoberať problematikou bezpečnostného a krízového manažmentu. 

Predmetom manažérskeho skúmania sa stávajú rôzne dimenzie bezpečnosti, pri čom je možné oddeliť viaceré 

relatívne samostatné problémy širšie poňatej bezpečnosti podľa objektu a úrovne ochrany na:bezpečnosť 

jednotlivca, bezpečnosť rodiny, sociálnej skupiny, komunity, bezpečnosť štátu, skupiny štátov a bezpečnosť 

ľudstva.  

Iný možný prístup predstavuje členenie podľa obsahu a šírky na: zabezpečenie a ochrana podmienok pre 

nerušený rozvoj človeka a ľudskej spoločnosti, pripravenosť na obranu krajiny, štátu, skupiny štátov a ich 

politického a ekonomického systému, v tomto prípade má bezpečnosť charakter vojenskej obranyschopnosti,  

pripravenosť na zvládanie a vlastné riešenie krízových situácií rôzneho charakteru,  ohrozujúcich bezpečnosť 

jednotlivcov a sociálnych systémov, odolnosť voči dôsledkom sociálnych kríz či prírodných katastrof. Takto 

vnímaný problém bezpečnosti naznačuje zložitosť jeho riešenia jednou vednou disciplínou. Poňatie krízy je vždy 

spojený s narušením podstatnej miery bezpečnosti systému a ohrozuje jeho funkcie a ciele a v konečnom 

dôsledku samotnú jeho existenciu. To všetko vplýva na zmeny v sociálnych podmienkach života ľudí, na 

ohrozenie sociálnej bezpečnosti, na vznik nových sociálnych rizík a kríz. Súčasne to vyvoláva potrebu dôsledky 

týchto zmien identifikovať, včas a vhodnými opatreniami na nich reagovať. 

Pojmy ako sociálna bezpečnosť, sociálne riziká a sociálne krízy sa objavujú vo viacerých súvislostiach v 

rôznych teoretických disciplínach. Chápeme ich ako odraz nového, širšieho poňatia bezpečnosti ľudí. Ich 

definovanie je často veľmi problematické najmä pre ich mnohoznačnosť a multidimenzionalitu.[6] Zatiaľ čo 

napr. v amerických zdrojoch je sociálna bezpečnosť (social security) chápaná častejšie v súvislosti so systémom 

sociálneho zabezpečenia, v európskych podmienkach je zreteľný širší obsah.   

Na Slovensku sociálnu bezpečnosť chápeme ako multifaktorový fenomén, ako súčasť komplexne chápanej 

bezpečnosti človeka a ľudského spoločenstva, vyjadrujúcej stav interného a externého prostredia jednotlivca 

(komunity, spoločnosti) v ktorom neexistujú faktory (hrozby) ohrozujúce základné sociálne a ekonomické 

podmienky existencie a rozvoja, alebo v ktorom sú zabudované dostačujúce mechanizmyna elimináciu týchto 

hrozieb, ktorý umožňuje jednotlivcovi (spoločenstvu) týmto hrozbám úspešne odolávať, alebo v ktorom má 

jednotlivec a spoločnosť zabezpečený dostatok prístupných základných zdrojov pre života ďalší rozvoj. 

Nárast sociálnych rizík a ohrozenie sociálnej bezpečnosti môže za určitých predpokladov predznamenávať 

budúce sociálne krízy.Ako príčiny vzniku sociálnych rizík a kríz v súčasnosti vystupujú predovšetkým zmeny 

sociálnych vzťahov v celej svetovej spoločnosti, pretrvávajúce vojnové konflikty v časti sveta a neschopnosť 

vyspelých krajín sveta efektívne riešiť z toho vyplývajúce problémy, prírodnékatastrofy, technologické havárie, 

environmentálne krízy a iné katastrofy. Ich dôsledkami sú najpostihnutejší práve sociálne najzraniteľnejší 

obyvatelia, sociálne odkázaní, starí a chorí, dlhodobo nezamestnaní, minoritné komunity, imigranti a pod. 
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Niektorí autori analyzujú prejavy a príčiny narušenia sociálnej bezpečnosti a zdôrazňujú katalytický 

účinok ekonomických kríz. Viaceré formy ohrozenia sociálnej bezpečnosti a vzniku sociálnych kríz možno 

zaradiť do skupín:  

a) Revolta sociálne vylúčených – podporovaná či vyvolaná disproporciami ekonomického a sociálneho 

vývoja, kultúrnymi, etnickými a náboženskými, často i generačnými rozdielmi,  prejavuje sa 

radikalizácia, odpor k majetku bohatých,k štátu a pod. 

b) Revolta chudoby –  podobné prejavy, ale príčiny treba hľadať viac v rastúcej diferenciácii medzi 

chudobou a bohatstvom. 

c) Kríza národa (etnika, národnosti) – ide o kumulatívne sociálne vylúčenie celej veľkej sociálnej 

skupiny, môže súvisieť s etnickými vojnami (Síria, Sudán a iné), najmä v najchudších väčšinou post 

koloniálnych štátoch, ale zárodky sa prejavujú aj v mnohých krajinách vyspelého sveta. 

d) Ohrozenie sociálnej bezpečnosti v dôsledku prírodných katastrof. 

e) Terorizmus ako neprijateľná a neočakávane pôsobiaca forma presadzovania štátnych, náboženských 

alebo ideologických záujmov voči iným štátom či skupinám štátov ohrozujúca životy veľkého počtu 

ľudí. [7]  

Potreba stabilizácie sociálnej bezpečnosti, redukcia a prípadné vylúčenie uvedených bezpečnostných hrozieb je 

zložitým procesom, v ktorom je nevyhnutná kooperácia zodpovedných aktérov v príslušnom priestore. To sa síce 

neobíde bez stimulovania ekonomického rozvoja, ale ani bez múdrych regulačných zásahov štátu. Rozhodujúca 

bude koordinácia v procese tvorby resp. novelizácie bezpečnostného systému, zjednocovanie prístupov a 

postupov pri zaistení bezpečnosti ako aj pri riešení krízových situácií. Preto svoje dôležité miesto v tomto 

procese má krízový manažment, ktorý skúma, čo je v rozmanitosti riadenia systémov, ktoré sa nachádzajú 

v ohrození alebo v krízových situáciách, všeobecne platné (skúma procesy riadenia organizácie, ich podmienky a 

predpoklady, hľadá sústavu zákonov, princípov a zákonitostí, relatívne nezávislých na vôli jednotlivcov, 

poznanie ktorých by umožnilo stanoviť zásady, metódy a postupy efektívneho riadenia systémov riešiacich 

krízové situácie). 

Zdrojom týchto poznatkov sú okrem vlastného vedeckého skúmania aj empirické poznatky, systematizované 

skúsenosti, ako aj výsledky rôznych ďalších vedných disciplín. Problémom však nie sú metódy skúmania, ako 

skôr vymedzenie vlastného predmetu skúmania. Doterajší vývoj teórie a praxe krízového manažmentu je 

poznamenaný jednak rôznymi prístupmi (sociálnymi, ekonomickými, no aj politickými, resp. vojensko-

politickými), jednak postupnými zmenami chápania obsahu krízového manažmentu. Z historického hľadiska sa 

vyvíjali rôzne prístupy, napr.: 

- zvládanie následkov prírodných katastrof, záchrana životov a majetku, neskôr aj problematika 

prevencie a príprav na možné obmedzenie následkov, 

- ochrana zdravia a životov, zvládanie následkov požiarov, technologických havárií,  

- ochrana obyvateľstva pred následkami vojny a ozbrojených útokov, 

- v druhej polovici minulého storočí sa pojem krízový manažment a manažment rizika intenzívnejšie 

dostáva do oblasti riadenia organizácií a ďalších organizácií najmä v súvislosti s ekonomickými 

dôsledkami rôznych krízových situácií,  

- ochrana obyvateľstva pred dôsledkami humanitárnych katastrof, 

- ochrana obyvateľstva pred dôsledkami kriminálnych činov, politických a sociálnych nepokojov, 

etnických a náboženských násilností, 

- ochrana, zabezpečenie informačnej bezpečnosti jednotlivcov a organizácií, súkromných i štátnych 

inštitúcií. [8]  

 

3.1 Sociálne riziká a hrozby 

Sociálne riziko možno vnímať ako možnosť ohrozenia sociálnych vzťahov a sociálnej súdržnosti v spoločnosti. 

V posledných rokoch, s narastajúcou globalizáciou, rýchlym spôsobom života, viditeľných sociálnych odlišností 

dochádza k narastaniu sociálnych rizík. V procese redukcie sociálnych rizík rastie úloha štátu, ale aj ďalšieho 

sektora. Pojem sociálne riziko je v súčasnosti úzko späté s rastúcimi makroekonomickými a sociálnymi 

rozdielmi a rozdielmi v zamestnanosti.  Sociálne riziká v manažmente rizík, sú pojmom, ktorý označuje riziká 

spojené so správaním a konaním ľudí. V súvislosti s pojmom sociálne riziká sa spájajú nasledovné riziká:   

- Manažérske riziká – riziká spojené s nevhodnými rozhodnutiami manažérov. Sociálno-patologické riziká 

– podvody, krádeže.   

- Skupinové hrozby – napríklad masová migrácia z miest so zlou hospodárskou situáciou, prírodnými 

katastrofami, rôznymi konfliktami.   

- Zdravotné riziká – riziko pandémie. [6]  

Manažérske riziká sú späté s riadením organizácie a úspešnosť ekonomického subjektu okrem iného závisí aj od 

riadenia rizík. Efektívne riadenie rizík v organizácii umožňuje tvorbu kvalitnejšej základne na určenie stratégie, 

tiež redukuje šoky a nepríjemné prekvapenia, ale aj možnosť sústrediť sa na vykonávanie správnych činností 

správnym spôsobom. Základnou úlohou manažmentu rizík je posudzovaťvšetky existujúce a potenciálne riziká, 
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a hľadať možnosti ich eliminácie respektíve zníženia. Aj z tohto dôvodu je riadenie rizík neoddeliteľnou 

súčasťou všetkých procesov v organizácii.  

Sociálno-patologické rizikása zaoberajú nárastom agresivity, záškoláctva a iných patologických javov, pričom 

veková hranica ľudí, ktorých sa tieto sociálno-patologické javy priamo týkajú, sa znižuje.  Klasifikácia 

sociálnych rizík:  

1. sociálne riziká v užšom zmysle:  
- societal risk, chápeme ich ako možné ohrozenie sociálnych vzťahov jednotlivcov, malých skupín, 

komunít a častí spoločnosti, ohrozenie ich sociálnej bezpečnosti, ich potrieb a funkcií, ich kultúry a 

podmienok všeobecného rozvoja, a spoločenské riziká.  

2. sociálne riziká v širšom zmysle:  
- social risk. V širšom ponímaní ide o všeobecne sociálny charakter rizík a ohrození, rizík pre spoločnosť 

krajín, národy ako aj celé ľudstvo. Zo sociálnych rizík v širšom zmysle je nevyhnutné spomenúť viaceré 

faktory:  

- nestabilita zamestnanosti – nestabilita zamestnanosti je spôsobená viacerými faktormi, organizácie vo 

svojom procese nadmerne zaťažujú človeka v pracovnom procese, a z tohto dôvodu zamestnanci 

menia často zamestnanie. V súčasnosti je novým trendom zamestnávania práca prostredníctvom 

pracovných agentúr, čo je výhodné iba pre zamestnávateľa a samotnú agentúru. V prípade krízy sú 

totiž ako prvé ukončené pracovné zmluvy práve s takýmito externými zamestnancami. K stabilite v 

oblasti zamestnanosti neprispieva ani fluktuácia v jednotlivých organizáciách.  

- dlhodobá nezamestnanosť – sociálne riziko spojené s dlhodobou nezamestnanosťou je spôsobené 

predovšetkým vplyvom krízy na tvorbu nových pracovných miest. K dlhodobej nezamestnanosti 

prispieva aj politika vlády, ktorá môže zamestnanosť ovplyvniť prostredníctvom zamestnávania 

občanov v organizáciách. Ďalším sociálnym rizikom v súvislosti s nezamestnanosťou je aj tzv. 

„fluktuácia vysokoškolských diplomov“, kde v konečnom dôsledku chýbajú remeselnícke profesie ale 

na druhej strane je mnoho ľudí s vysokoškolským titulom z humanitárneho odboru bez uplatnenia na 

trhu práce.  

- zmeny vo vzdelanosti a postavení žien – vzdelanosť a postavenie žien v rámci zamestnania so sebou 

prináša okrem pozitívnych aj negatívne dôsledky. Tými pozitívnymi sú zrovnoprávnenie s mužmi, 

kedy sa môžu kreatívne zapojiť v zamestnaní. No na druhej strane to prináša neistotu v rodinnom 

živote, kedy je  potrebné vytvárať množstvo kompromisov a ústupkov. Organizácie v rámci 

spoločensky zodpovedného správania sa majú na jednej strane akceptovať ženy v pracovnom procese 

a dať im príležitosť a možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie no na druhej strane by im mali 

poskytnúť priestor a možnosti starostlivosti o rodinu.  

- potreba sociálnej starostlivosti – potreba sociálnej starostlivosti a priestor pre organizácie vzniká v 

možnosti zamestnania hendikepovaných, starých resp. chorých ľudí, o ktorých sa nemôže štát postarať 

tak dobre, ako by to bolo potrebné.  

- pokles životnej úrovne a kvality života – ide o všetky faktory spojené s ekonomickými, 

environmentálnymi a sociálnymi aspektmi. [9]  

 

V súčasnosti sme svedkami aj mnohých sociálno-patologických skupinových javov a hrozieb – ako napr. 

masovej migrácii obyvateľstva z miest so zlou hospodárskou situáciou, zneužívanie alkoholu, závislosť na 

drogách, rôzne druhy násilia, ktoré smerujú proti jedincovi či skupine osôb. K sociálno-patologickým javom 

možno tiež zaradiť prejavy extrémizmu, rôzne druhy šikany, násilie v rodine a novo zneužívanie internetu, 

sociálnych sietí, prostitúcie, bezdomovectva apod.  

 

3.2  Sociálne riziká z pohľadu krízového manažmentu  

Z dôvodu, že sociálne riziká neustále narastajú dochádza k ohrozeniu sociálnej bezpečnosti, čo môže v 

budúcnosti vyústiť do sociálnej krízy. Príčiny vzniku sociálnych kríz možno hľadať najmä v celkových zmenách 

v sociálnych vzťahov v spoločnosti na celom svete. Prírodné katastrofy, ako sú povodne, či zemetrasenia, 

technologické havárie, nebezpečenstvo vojnových konfliktov, to sú všetko faktory inklinujúce k vzniku 

sociálnych rizík. Pričom najviac zasiahnutou skupinou obyvateľstva sú ľudia buď starí alebo chorí, prípadne 

sociálne odkázaní, či dlhodobo nezamestnaní.  

Medzi najvýznamnejšie úlohy krízového manažmentu je potrebné zaradiť analýzu javov a procesov, hľadanie 

zovšeobecniteľných nástrojov, zákonitostí a princípov, ktoré by boli vhodné pre zabezpečenie pripravenosti 

subjektov. Okrem toho je však potrebné spomenúť aj prevenciu vzniku, efektívne ovplyvňovanie priebehu a 

zmierňovania následkov kríz v spoločenskom prostredí. Vývojom spoločnosti dochádza postupne aj k zmene 

významu krízového manažmentu.  

Krízový manažment v 21. storočí musí byť schopný reagovať aj na také krízové situácie, ktoré môžu vzniknúť 

predovšetkým v sociálnom systéme, pričom ide najmä o:  

- kriminalitu a vandalizmus,  
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- dôsledky alkoholizmu, drogových a iných závislostí,  

- národnostnú, rasovú, náboženskú, názorovú a inú neznášanlivosť,  

- dôsledky dlhodobej nezamestnanosti, sociálna vylúčenosť,  

- úpadok vzdelania a kultúry, 

- migrácia,  

- sociálne konflikty, sociálne nepokoje a iné.  

 

Prioritné riešenia v podmienkach OS SR 

Na základe uvedených faktov je nevyhnutné aj v podmienkach Akadémie ozbrojených síl, prioritne sa 

zaoberať kompetenciami a spôsobilosťami profesionálnych vojakov a zamestnancov v oblasti bezpečnostného 

a krízového manažmentu. V súčasnosti je potrebné podporovať rozšírenie spôsobilostí ozbrojených síl SR aj na 

oblasť asistenčných úloh s dôrazom na ochranu zdravia a majetku občanov a štátu v prípadoch ako sú napríklad 

živelné pohromy alebo teroristický útok. [10] Súvisí ti najmä: 

- s transformáciu vojenského školstva, podpory rozvoja národnej vojenskej vedy a súčasne vytvoriť 

lepšie podmienky pre vzdelávanie civilných odborníkov v odbore bezpečnosti a obrany.  

- zároveň je potrebné posilňovať občiansku zodpovednosť za obranu štátu. Skvalitniť systém velenia a 

riadenia ozbrojených síl SR tak, aby zabezpečoval požadovaný stupeň ich operačnej pripravenosti pre 

obranu štátu a občanov a plnenie medzinárodných záväzkov SR.  

- zvyšovať profesionalitu ozbrojených síl a stabilizovať ich personál, vrátane primeraného odmeňovania 

a sociálneho zabezpečenia. Bude motivovať a stimulovať profesionálnych vojakov pri akceptovaní 

požiadavky rovnosti príležitostí.  

- vybudovať funkčný systém včasnej výstrahy s cieľom identifikovať vznikajúce hrozby tak, aby bolo 

možné včas prijať efektívne protiopatrenia.  

- podporovať jeho čo najširšie zapojenie do modernizácie a prezbrojenia ozbrojených síl SR a 

medzinárodných projektov vyzbrojovania, predovšetkým v rámci EÚ a NATO. Pričom  využívať 

domáce kapacity výskumu, vývoja, produkcie a údržby moderných zbraní, munície a bojovej techniky.  

- budovať a udržiavať primeranú obrannú infraštruktúru a vytvárať podmienky na jej ochranu a 

fungovanie v krízových stavoch.  

- splniť požiadavky vyplývajúce z členstva SR v NATO a EÚ, vrátane prijatia a všestranného 

zabezpečenia podpory spojeneckých ozbrojených síl na území SR a realizácie bezpečnostných 

investícií. Zabezpečiť, aby ozbrojené sily pri obrane štátu a orgány verejnej moci pri krízových 

situáciách boli podporované systémom civilného núdzového plánovania. 

 

ZÁVER 

Kľúčovým trendom v rámci žiaduceho scenára súčasných OS SR by malo byť budovanie relatívne malých, 

flexibilných, pohyblivých, kvalitne vyzbrojených a dobre vycvičených ozbrojených síl kompatibilných 

a interoperabilných s armádami členských krajín NATO. V rámci súčasného žiaduceho vývoja sa postupne bude 

neustále zvyšovať náročnosť na prípravu vojenských jednotiek na nasadenie v rámci národného 

a medzinárodného krízového manažmentu.  

Sociálne riziká a sociálne krízy sa tak stávajú problémom predmetom diskusií  v manažmente predovšetkým v 

krízovom manažmente, kde ich aspekty sa budú v každej spoločnosti multikulturalného sveta čoraz viac 

vyhrocovať a neustále opakovať. Aj tu platí, že  dnešná manažérska doba praje pripraveným, v podmienkach OS 

SR to platí dvojnásobne - je to súčasť komplexnej bezpečnostnej pripravenosti každého z nás tak 

profesionálnych vojakov, študentov ako aj občianskych zamestnancov a ostatných zamestnancov v rezorte MO 

SR. 
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EFFECTIVENESS EVALUATION MODEL AND SELECTION 

OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS FOR 

IMPROVING SAFETY OF ENTERPRISES 
 

Vladimir POLISHCHUK1 

 

 

Abstract: The model of evaluation of efficiency and choice of automated information systems of decision 

making for the sake of improvement of the security of the activities of enterprises with the theory of fuzzy 

quantities application has been worked out/created. This model accounts the uncertainty of the input data, the 

specifics of functioning of area of operation of automated information system  of solutions and evaluates 

effectiveness of fixed criteria according to the international standard ISO 25010:2011. 

Keywords: evaluation, multicriterial choice, automated information systems, enterprise security international 

standard of evaluation 

 

 

1. INTRODUCTION 

Modern technologies allowed to simplify the development and operation of automated information systems 

(AIS) and made possible the creation of complex corporate systems worldwide. Nowadays the process of 

implementation and use of information systems and technologies by almost all market participants is a logical, 

reasonable and objectively necessary because serious competitive advantages in this market get exactly those 

companies that are able to effectively manage information owever, on the information market there is a huge 

offer of AIS decisions for business management.  

Today, information systems and technologies - are the tools for successful functioning of any sphere of activity. 

To ensure the safety of the company an important role has the implementation and use of AIS. To do this, AIS 

must be able to assess and choose the most efficient available among available.  

In such a case arises the urgent task: the model of effectiveness evaluating and AIS choice development under 

fuzzy conditions that will improve the security of the enterprise. The developed model considers the uncertainty 

of the input data, the specific operation field of AIS and evaluates the effectiveness by fixed criteria according to 

the international standard ISO 25010:2011. The implementation of this model in the software will be a useful 

tool for organizations when selecting the most effective on the AIS market. 

 

2. CORRELATION OF AIS SELECTION EFFECTIVENESS AND ENTERPRISE ACTIVITY 

SECURITY 

In general, basic consumer characteristics to any information system include such as: functional completeness; 

performance; level requirements for complex equipment; degree and ease of setting up the technical 

environment; value; the ability to customize the new conditions of use; opportunity to work in network; quality 

of user help in the working process; quality of user interface; information security and others. Unfortunately, at 

this time to achieve the satisfaction of all of these qualities in the development of information systems is 

difficult. The further effectiveness of AIS functioning depends on the quality of development. 

In the technical documentation the majority software offered in the market, there is no information, which allows 

assessing the characteristics of incoming programs and their dynamics by changing the amount of incoming 

information. Without such information it is difficult to assess the quality of AIS, economic efficiency and 

security.  

The relevance of the study is determined by the fact, that the most interested one in AIS is the consumer i.e. the 

user of the software product. To select a software system that automates the decision of its tasks, the potential 

customer is trying to assess in advance the efficiency and quality of automated information systems presented on 

the market. The safety of the enterprise depends in the correct AIS selection. If the purchased AIS during work 

doesn’t give the best performance, or even sometimes gives false results, then it directly affects the adoption of 

ineffective or erroneous decisions. Such decisions negatively impact on economic security. In a case if AIS 

allows the fraudster to penetrate the system, does not provide confidentiality of information, or is designed, so 

that its decision-making can be influenced - it reduces the physical security of the enterprise. 

For many companies the information and information technology is the most valuable and the most 

incomprehensible asset. Successful businesses realize the benefits of information technologies and use them to 

increase their cost, but they realize the economic and physical security connected with these technologies [1-2].  
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3.MATHEMATICAL MODEL OF PROBLEM SOLUTION 

The task of evaluating the effectiveness of AIS and its choice to improve the safety of the company can be 

attributed partially to the multicriterial choice of alternatives problem.  

The set of evaluation criteria are classified into two groups: 

- General, fixed criteria group for assessing ISO 25010: 2011 standards for all areas of operation of 

AIS decision-making;  

- Set of criteria for assessing, that depends on the area of operation of AIS decision.   

In such a case a two-level set of criteria is considered, pic. 1. 

 

 
Pic. 1. Two-level set of criteria 

 

Let us consider the case where there is uncertainty in their expert opinions, or inability to evaluate certain 

criterion. Then we use the method of formalizing causal relationships between input and output variables in the 

case of fuzzy input data. It consists in describing these relationships in natural language on the base of fuzzy sets 

and linguistic variables. 

Let a set of alternatives is – },...,,{ 21 nxxxX  , i.e. AIS of decision-making. We will assess all the 

alternatives by effectiveness criteria groups of },...,,{ 121 pKKK , where each group will have its own set of 

assessment criteria: },,...,,{ 11

2

1

11 1mGGGK  },,...,,{ 22

2

2

12 2mGGGK  …, },...,,{ 11

2

1

11 1



 
 p

m

pp

p p
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Also depending on the specific field of operation of AIS we will assess alternatives by their own set of criteria 

},...,,{ 21

p

m

pp

p KKKK   [3]. 

The first group includes the following criteria: 

1. 1K  – Functional suitability (
1

1G  - Functional completeness; 
1

2G  - Functional correctness; 
1

3G  - Functional 

appropriateness); 

2. 2K  – Performance efficiency (
2

1G  - Time behaviour; 
2

2G  - Resource utilization; 
2

3G  - Capacity); 

3. 3K  – Compatibility (
3

1G  - Co-existence; 
3

2G  - Interoperability); 

4. 4K  – Usability (
4

1G  - Appropriateness recognizability; 
4

2G  - Learnability; 
4

3G  - Operability; 
4

4G  - User 

error protection; 
4

5G  - User interface aesthetics; 
4

6G  - Accessibility); 

5. 5K  – Reliability (
5

1G  - Maturity; 
5

2G  - Availability; 
5

3G  - Fault tolerance; 
5

4G  - Recoverability); 

6. 6K  – Security (
6

1G  - Confidentiality; 
6

2G  - Integrity; 
6

3G  - Non-repudiation; 
6

4G  - Accountability; 
6

5G  - 

Authenticity); 

7. 7K  – Maintainability (
7

1G  - Modularity; 
7

2G  - Reusability; 
7

3G  - Analysability; 
7

4G  - Modifiability; 
7

5G  - 

Testability); 

8. 8K  – Portability (
8

1G  - Adaptability; 
8

2G  - Installability; 
8

3G  - Replaceability). 

The second group includes evaluation criteria that take into account the specific operation of AIS. For example, 

the following criteria for decision making in the financial industry are: the cost of the product; analysis of cash 

flows; analysis of company solvency; analysis of financial results and others. The problem of choice is as 

follows: to choose the best alternative from the set X when known at this set of evaluation criteria. That is, to 

evaluate the effectiveness of the proposed set of AIS and to choose the best. Model problem can be presented in 

tabular form (Table 1.). 
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Table 1. Table of assessments by criteria 

 
1x  2x  … 

nx  

1K  
11O  12O  

… 
nO1  

2K  

  

21O  22O  
… 

nO2  

1pK  
11pO  12pO  

… 
npO 1  

pK  
1pO  2pO  

… 
pnO  

 

Or as a matrix of solutions: 

 О = (Оlj), l= 1, …, p; j = 1, …, n;  (1) 

where Оlj  – is the assessment of j alternative by l criterion. Each column of the matrix – is a vector of 

assessments, which characterizes the alternative, and each line of the matrix is a criterion.  pnpp OOO ,...,, 21  

are aggregated assessments of alternatives for a concrete area of AIS functioning. 

Set the problem of selection consists of 3 stages [4]: 

1). On the first stage of problem solution, we have to find the aggregated assessments of pnpp OOO ,...,, 21  

alternatives including the specifics of AIS decision-making area functioning and its security; 

2). On the second stage we have to find the aggregated assessments of each fixed criteria group;  

3). On the third stage, with all the criteria by evaluating alternatives, build a ranking range for the decision 

matrix (1). 

On the first stage of problem solution find aggregated assessments of pnpp OOO ,...,, 21  alternatives including 

the specifics of AIS area functioning by the set of criteria },...,,{ 21

p

m

pp

p KKKK  . The model of such 

problem can be presented in tabular form (Table 2). 

 

Table 2. Table of alternative assessments by criteria including the AIS functioning area.  

 
1x  2x  … 
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pK1
 

11H  12H  
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nH1  

pK2
 

  

21H  22H  
… 

nH 2  

p

mK  
1mH  2mH  

… 
mnH  

 

Or as a matrix of solutions: 

   ;,1;,1, njmiHZ ij 
                                                       

 (2) 

Where ijH  – is the assessment of j-alternative by i-criterion.  

The construction of aggregated assessments pnpp OOO ,...,, 21  on the basis of solutions matrix (2), we complete 

as follows. 

1 step. Assessment rationing  of the Z matrix of solutions.  

These estimates are built by expert, they carry subjectivity and uncertainty and can be quantitative and 

qualitative.   

If the assessments are quantitative then for their general comparison we normalize then in a set of a power unit 

[5].  

In a case, when the criteria has qualitative assessments, then we have to build a term-set by its usage: 

),...,,(
21 l

iiii aaaK  ,  where k

ia  – is a к component of linguistic term-criterion .,1, miKi   

The fuzzy term-sets, for example, can consist of three terms: <bad criterion indicator> (B), <the criterion 

indicator is fine> (F), <good criterion indicator> (G), then the term-set is as follows: ),,( GFBU  .  
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Each linguistic term k

ia  should be put in line spacing for normalized numerical values of the power unit. Then, a 

variable belonging to a particular of term can be defined as follows, for example: [0;0,4) – we refer to the term 

B; [0,4;0,8) refer to the F term; [0,8;1] – refer to the term G. 

After the input fuzzy criteria assessments were standardized, that is presented in quantitative form for 

comparisons, thereby revealing their uncertainty, we proceed to the next step. Moreover, the matrix Z  will be 

rewritten in the following matrix: 

  ;,1;,1, njmiCC ij            (3) 

Where ijC  – is a normalized assessment of j alternative by i criterion.  

2 step. Weight coefficients normalizing by criteria. 

Let the expert can set weights to each criterion of efficiency {p1, p2, …, pm} from [1;a] interval. Then, let us 

determine the normalized weight coefficients for each criterion [6]:  

,m,i

p

p
α

m

i

i

i
i 1

1






; ];1;0[i          (4) 

Which respond to the 1
1




m

i

i  condition. 

3 Step. Let us construct a aggregated assessment pnpp OOO ,...,, 21 . 

For this we build membership functions as one of the bundle: pessimistic, cautious, moderate or optimistic. For 

example, the average convolution will look like: 

 



m

i

ijipj CO
1

3 )(  , nj ,1 .(5) 

Once we get aggregated assessment of pnpp OOO ,...,, 21  alternatives including the specifics of AIS area 

functioning, we proceed to the next stage of problem solution. Let us find the aggregated assessments of each 

fixed criteria group as follows. Let us present the criteria assessments by alternatives for each group in tabular 

form (Table 3). 

 

Table 3. Table of alternative assessment by fixed criteria groups  

gK  1x  2x  … 
nx  

gG1
 gE11  

gE12  
… g

nE1  

gG2
 

  

gE21  
gE22  

… g

nE2  

g
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G  g

mg
E 1  

g

mg
E 2  

… g

nmg
E  

 

Where },...,,{ 21

g

m

gg

g
GGG  is a set of g- group criteria of fixed criteria. 

g

ijE  - is an assessment of j alternative by 

i criterion of g group, g = 1, …, p-1; j = 1, …, n.  

On the basis of such assessments, let us calculate the aggregated assessments of alternatives by criteria groups 

gK . Without generality reducing we assume, that alternative assessments by 
g

ijE  (g =1, …, p-1; j = 1, …, n;) 

criteria are normalized. Otherwise, let us use the normalization methods given above. Let us evaluate aggregated 

assessments according to the formula: 

.,1;1,1,1 njpg
m

E

O
g

m

i

g

ij

gj

g





         (6) 

After receiving the aggregated assessments of alternatives by groups of criteria, we proceed to the third stage. 

Let the expert for each group of criteria  },...,,{ 21 pKKK  sets weight coefficients },...,,{ 21 pppp  from [1; 

a] interval. Then, analogically we determine the normalized weight coefficients for each criterion:  
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; ];1;0[g          (7) 

Which respond to the condition 1
1




p

l

l .  

To construct a ranking range of  },...,,{ 21 nxxxX   alternatives, we set up the function of belonging as 

follows:  

  



p

l

ljlj OA
1

3 )(  , nj ,1 .                     (8) 

On the basis of )( jA  we build a ranking range of AIS functioning effectiveness: 

),...,,( 21 nAAAA  .            (9) 

Therefore, a method has been introduced, with the assistance of which we can build a ranking range of AIS 

alternatives for selecting the most effective alternative by a two-level set of criteria: The first level is a group of 

fixed criteria, based on standards, each of which is consists of its own set of criteria; The second level- is a group 

of criteria, which is built according to the area of AIS functioning. 

 

4. CONCLUSIONS 

Every day the IT industry increasingly develops, by producing a large number of modern technological 

solutions, which are presented in the form of automated information management systems and decision-making, 

Nowadays the right choice, among the large number of existing automated informational systems is a very 

urgent problem for any sphere of application. The right choice of effective AIS relies on the security of the 

company and its successful performance in different spheres. The result of this research is the evaluation model 

of efficiency development and the choice of automated informational systems of decision-making for security 

increase in the company functioning (activity). The creation of software, based on created mathematical model 

will allow companies to improve their own security when purchasing and implementing AIS decision-making 

(solutions).  
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ISLAMSKÝ ŠTÁT A JEHO SKUTOČNÉ POZADIE 
 

Dušan REPČÍK1 - Peter HAVAJ2 

 

ISLAMIC STATE AND ITS REAL BACKGROUND 
 

 

Abstrakt: Vznik Islamského štátu v Iraku a v Sýrii pred niekoľkými rokmi bol netradičným vyvrcholením 

pokračujúceho nepretržitého islamistického snaženia džihádistov. Je užitočné poznať pričiny a súvislosti, ktoré 

možno spájať s jeho vznikom, pretože jeho vznik je veľkým výkričníkom mierovému spolunažívaniu národov na 

celom svete.  

Kľúčové slová: Islamista, džihádista, terorista, vojna v Afganistane, vojna v Sýrii 

 

Abstract:The formation of the Islamic State of Iraq and Syria several years ago was unusual culmination of 

ongoing continuous efforts Islamist jihadists. It is useful to know the causes and context that may be associated 

with its creation, because its formation is a big exclamation mark to peaceful coexistence of peoples around the 

world. 

Keywords: Islamist, Jihadist, terrorist, war in Afghanistan, war in Syria 

 

 

1   ÚVOD 
         Dvadsiateho šiesteho februára tisícdeväťstodeväťdesiattri sa Jemenčan  menom Júsuf Ramzí pokúsil 

odpáliť nálož, ktorú si  umiestnil na vlastnom tele pred jednou z budov  Svetového obchodného centra  v New 

Yorku, na Manhattane. Našťastie sa mu to nepodarilo a americká vláda vtedy ešte vôbec netušila, že jeho čin  

treba považovať za takpovediac príslovečný výstrel z Auróry islamistického džihádu. Američania na konci 

osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia žili totiž v eufórii z vývoja vo svete.  

 

2   DEJINNÉ SÚVISLOSTI 

Možno pripomenúť najmä tieto dejinné udalosti: 

          Predovšetkým Američania boli nesmierne spokojní s odchodom sovietskej armády z Afganistanu v roku 

1989, ku ktorému prispeli svojou protisovietskou politikou a  súčasne mali levý podiel   na dodávkach zbraní 

a ďalšieho vojenského materiálu afgánskym mudžahedídom. Domnievali sa, ba čo viac boli presvedčení, že ich 

vplyv na budúci politický vývoj v Afganistane bude takto rozhodujúci. Ukázalo sa  však, že je to ich krutý omyl. 

Pre mladých afgánskych bojovníkov preškolených predovšetkým štúdiom militantných výňatkov z koránu 

(Verše meča ) v islamských madrasoch, ktorí najprv bojovali proti sovietom, je nepriateľom v zásade každý, kto 

vyznáva inú vieru než islam.   

           Na konci osemdesiatych rokov stratili komunisti moc vo vláde v Poľsku , Nemeckej demokratickej 

republike, Československu, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku. Následkom tohto procesu, so súhlasom 

Sovietskeho zväzu, v roku 1990  Varšavská zmluva, ako obranné vojenské spoločenstvo socialistických štátov 

bolo rozpustené. Vojenské spoločenstvo NATO, v ktorom majú vedúcu úlohu USA, naraz nemalo rovnocennú 

vojenskú protiváhu. 

            V roku 1990 po obsadení Kuvajtu vojskami susedného Iraku, sa vojenskej koalícii vedenej USA podarilo 

poraziť v operácii Púštna búrka  armádu Saddáma Hussejna a vrátiť Kuvajtu samostatnosť. Do koalície 

a následne do vojenských operácií sa zapojili aj niektoré arabské štáty, napr. Sýria, Egypt, Saudská Arábia 

a ďalšie, následkom čoho sa akcieschopnosť a jednota arabských štátov organizovaných v Lige arabských štátov 

stala iluzórnou. 

            A v roku 1991 sa nakoniec rozpadol aj Sovietsky zväz, následkom čoho vznikla samostatná Ruská 

federácia, ako aj rad nástupníckych štátov v Európe aj v Ázii, v ktorých politický vývoj sa začal diametrálne 

odlišovať od predchádzajúceho socialistického zriadenia, pričom vzor videli vo vyspelých kapitalistických 

štátoch, predovšetkým v USA.  

             Následkom tohto vývoja sa USA na začiatku deväťdesiatych rokoch minulého storočia pasovali za 

jediného hegemóna politického, vojenského a hospodárskeho diania vo svete. Vývoj vo svete však naznačil isté 

problémy. Predovšetkým 11. september 2001 ukázal USA, že pred teroristickými útokmi nie je bezpečný ani ten 

najsilnejší štát . Následné napadnutie Afganistanu a v roku 2003 invázia do Iraku bez súhlasu Bezpečnostnej 

rady OSN, nič nevyriešila. Obidva štáty USA a ich spojenci síce vojensky porazili, ale celkove vo vojne 
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nezvíťazili. Práve naopak. Po štrnásťročnom pôsobení Američanov v Afganistane možno len konštatovať, že 

moc ústrednej afgánskej vlády, ktorá sa len horko-ťažko sformovala za pomoci Američanov, je ilúziou. 

V Afganistane bojuje snáď každý  proti každému, buď z etnických, náboženských , alebo politických dôvodov, 

ale všetci s veľkou chuťou proti Američanom a ich spojencom.   Z tohto hľadiska možno vojnu v Afganistane 

hodnotiť ako prehratú. Podobná, možno však ďaleko horšia je situácia v Iraku. Po ôsmych rokoch americká 

armáda opustila Irak a zanechala tento štát v totálnom chaose, kde sa o fungovaní štátu na celom jeho území 

dnes ani zďaleka nedá hovoriť.   

 

3   NIEKTORÉ POJMY 

             V Sýrii už od roku 2011 zúri občianska vojna. Na pomedzí medzi Irakom a Sýriou ostalo rozľahlé 

územie v podstate bez vlády. Takýto stav bezvládia využili islamskí militanti, ktorí na tomto území založili 

Islamský štát. Tento útvar vlády sa síce nazýva „štát“, ale funkcie štátu vôbec nespĺňa. Preto ho začali nazývať  

„kalifát“ , využijúc pritom fakt, že tento pojem pre moslimov má mocný náboženský význam. Ukazuje sa však, 

že takémuto útvaru je vhodnejšie hovoriť teroristická organizácia. Je skutočnosťou, že bez vonkajšej pomoci by 

sa nemohla vojensky, ani hospodársky udržať. Pritom sa  otvorene hovorí o podpore zo strany Turecka, Saudskej 

Arábie, Ománu, Kataru a ďalších bohatých štátov z oblasti Perského zálivu. Potichu sa však hovorí tiež 

o podpore zo strany USA a Izraela, ktorí majú svoje zásadné záujmy v Sýrii. Teroristická organizácia Islamský 

štát v Iraku a Sýrii sa stala najpríťažlivejšou značkou radikálov. Neustále vzbudzuje pozornosť ,médiá zásobuje 

správami a videami o svojom neľudskom vyčíňaní. Vražda japonského rukojemníka a skúseného vojnového 

dopisovateľa Kendžiho Gotu, upálenie jordánskeho pilota, únos stoviek kresťanov z obci na sever Sýrie ,obchod 

s ľudskými orgánmi, výcvik armády malých chlapcov až po útoky v Európe ,ktoré v ich mene páchajú verní 

obdivovatelia. Pred pár dňami militanti z Islamského štátu vstúpili do Turecka a údajne plánujú útok na 

diplomatické misie v Ankare a Istambule. Okrem toho , brutalitou a zastrašovaním, inšpirujú dalšie radikálne 

skupiny. V tejto súvislosti sa často používajú názvy a výrazy, ktoré je však treba presne rozlišovať. Čo vlastne 

obsahuje pojem slova, „ Islamista“, „Džihádista“? Sú to slová, ktoré obecne evokujú brutalitu a strach. Je tu však 

otázka, či ich používanie je v súvislosti s radikálnymi moslimami oprávnené. 

            Kedysi sa islamistami nazývali odborníci na islam. Niektoré radikálne skupiny však sami seba začali 

označovať islámíjún, v preklade islamisti, a postupne sa začal tento termín bežne používať. Islamista je teda 

predstaviteľ radikálnych skupín ,ktoré sa inšpirujú islamom. Na rozdiel od slova moslim, ktoré pomenúva 

vyznávača islamu. Netreba si však mýliť význam týchto dvoch slov. Moslimova sú bežní veriaci, islamisti sú 

radikáli. A islamisti majú rôzne podskupiny –napríklad saláfisti, reformistický radikálny prúd a iné ideologicky 

a lokálne veľmi rozličné skupiny a hnutia. Keďže slovo islamisti sa požíva v kontexte s radikálmi, odborníkom 

na islam sa posledné desaťročie hovorí islamológovia. Takže islamisti nie sú len prívrženci Islamského štátu. 

Islamisti majú aj ďalšie organizácie, napríklad Moslimské bratstvo , ktoré nie je také radikálne ako iné skupiny, 

pretože chcú zmeniť spoločnosť cez vzdelávanie a politickú agitáciu. 

             Ďalšou skupinou sú džihádisti, zástancovia ozbrojeného boja. To sú práve členovia Islamského štátu. 

Džihádizmus má svoj pôvod v Afganistane. Začal sa formovať po sovietskej invázií v roku 1979 a treba 

povedať, že na jeho vzniku mali žiaľ podiel USA a ich spojenci. Reprezentovala ho skupina al-Káida, ktorá 

vznikla na konci osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Okolo roku 2008 sa sformoval novodžihádizmus , 

založil ho Abú Mus´ab az –Zarkáwí, militantný vodca al-Káidy v Iraku, a iní . Z týchto skupín sa potom vyvinul 

Islamský štát, ktorý má ideológiu –vlastnú nevytvára, ktorá sa opiera  o Zarkáwího a ďalších. Džihádistl sú teda 

tiež islamisti, len radikálnejší, ale je to ešte komplikovanejšie. Veľkú množinu tvoria islamisti, menšiu v nej 

salafisti a v rámci nich sú džihádisti. Lenže mnohé skupiny sa aj prekrývajú , takže sa nedajú úplne jednoznačne 

definovať. Nie všetky militantné organizácie sú džihádisti. To sú len sunniti a inšpirujú sa tradíciou, ktorá siaha 

od afganských mudžáhidov až po Bin Ládina. Špecifickou skupinou sú wahhábovci v Saudskej arábii, puritánske 

hnutie založené Mohamedom Abd al-Wahhábom na konci osemnásteho storočia. Wahhábizmus ja tam dodnes 

štátnou ideológiou. 

Zjednodušene možno povedať, že džihádisti sú najradikálnejší islamisti. Bohužiaľ, mnohí napr. v tlači, ale aj 

politici s týmito pojmami zle narábajú .Často sa spomína islamský terorizmus, lenže terorizmus nie je ideológia, 

ale metóda. Využívajú ju aj iné organizácie a krajiny. Ale keď stále hovoríme o islamskom terorizme, vzbudzuje 

to dojem, že islam sa zákonite spája z terorom. Vhodnejšie by bolo hovoriť o islamistickom terorizme. Termín 

islamizmus je namieste , je rozdiel či poviete islamské, alebo islamistické. (pozn.“ V tejto súvislosti bon – mot 

českého prezidenta Miloše Zemana na túto tému sa javí ako nepatričný...) 

 

4   VZNIK ISLAMSKÉHO ŠTÁTU 

Je potrebné sa však vrátiť k poznaniu, čo predchádzalo vzniku Islamského štátu. 

            Základy Islamského štátu sa začali formovať po druhej americkej invázii do Iraku v roku 2003. Dovtedy 

v krajine nebol fundamentalizmus, ani islamisti, lebo Saddám Husajn vládol tvrdou rukou a každého odporcu 

hneď zlikvidoval. Po vojne nastal v krajine chaos. Rabovalo sa v múzeách aj iných inštitúciách. Radikáli zistili, 

že Irak sa stal vhodným miestom, kde by mohli realizovať svoje predstavy. Al-Káida tam založila svoju pobočku 
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a jej členmi sa stali ľudia , ktorí už predtým bojovali v Čečensku, alebo v Afganistane. Vedenia sa ujal Abú 

Mus´ab az-Zarkáwí , ktorý predtým tiež pôsobil v Afganistane . Prezentoval sa ako veľký bojovník , málokto 

však vie, že napísal knihu , ktorá má tisícdvesto strán. Je to jeho pojednanie o koráne. Pojednaní o koráne 

vzniklo za celé stáročia  viac ako stotisíc. Az – Zarkáwí však bol ten, kto začal meniť ideológiu radikálov. 

Napríklad sa vyslovil , že zabiť šiitských moslimov je v poriadku .Po ňom prišli rôzny vodcovia, až po Abú Bakr 

al-Bagdádího, vodcu Islamského štátu.  

         Významným momentom sa stalo vytvorenie zadržiavacieho centra – vlastne väzenia, ktoré Američania 

vybudovali v Irackej púšti v roku 2004 a nazvali ho Camp Bucca. Do tohto zadržiavacieho centra Američania 

zatvárali podozrivých z terorizmu. Podmienky pre väzňov tu boli otrasné. Dochádzalo k mučeniu väzňov  

a v tomto väzení boli nejaký čas aj dvanásti vysokí predstavitelia súčasného Islamského štátu. Práve v tomto 

väzení sa radikalizovali. V roku 2004 si tam desať mesiacov pobudol aj al-Bagdádí . Takže radikáli sa tam 

spolčili a keď sa dostali von , využili situáciu , ktorá nastala v Sýrii a v Iraku zmietanými vojnou. So situáciou 

v Iraku si Američania nevedeli rady a tak finančne, ale aj zbraňami podporovali a podporujú „umiernené“ 

sunitské moslimské skupiny, čo sa z dnešného pohľadu javí ako nesmierna hlúposť. Američania  napokon odišli 

z Iraku a tak sa postupne  začali rodiť základy Islamského štátu. Radikáli využili chaos ktorý v Iraku a v Sýrii 

pre občiansku vojnu zavládol. V krajinách nastalo akési bezvládie , radikáli začali formovať mocenskú základňu 

v pohraničí. Na tomto púštnom území ich ťažko mohol niekto kontrolovať, najmä keď v rozbombardovanej 

krajine prestali fungovať štátne inštitúcie . Na blízkom východe sa však často stáva, že štát prestáva byť aktérom 

verejných vecí, nahradzujú ho rôzne organizácie a ropné firmy. V prípade Iraku a Sýrie štát zlyhal úplne. 

Bagdadská vláda sa prestala starať o sunitské územia, prestali tam normálne fungovať napríklad školy 

a zdravotné strediská. Suniti nie sú vo vláde , tá ich ignoruje a investície idú len na kurdské a šiítske územia. 

Mnohé oblasti pôsobia, akoby nepatrili nikomu. Islamský štát to využil. Skvele využili ľudské zdroje , pretože 

medzi sebou majú dobre vyškolených generálov Saddáma Husajna a tiež dokázali svoje postupy predať do 

médií. Aj predtým džihádisti ľuďom stínali hlavy, ale nikto to tak šikovne neprezentoval v médiách ako členovia 

Islamského štátu. Kedysi radikálne skupiny svoje zločiny nazývali nevyhnutným zlom. Súčasní radikáli si na 

nich založili propagandu. Pre nich je zabíjanie a vzbudzovanie strachu dobrým prostriedkom. Šéf Islamského 

štátu Abú Bakr al-Bagdádí síce nič nové nehovorí, ani neprišiel zo žiadnou novou ideológiou, ale vie informácie 

lepšie predať médiám. Tým Islamský štát vyvoláva strach a to mu nahráva. 

        V ideológii islamu však hrá dôležitú úlohu myšlienka apokalypsy .Pripravujú sa na koniec sveta, na akýsi 

moslimský armagedon. Ich časopis vydávaný v angličtine sa volá Dabiq, podľa mestečka v Sýrii, kde sa na konci 

sveta odohrá veľká bitka. V ich predstavách povedú praví moslimovia vojnu so Západom. Takže ich cieľom nie 

je zostať dlho na žive, ale pripraviť apokalyptickú bitku, rozpútať veľký konflikt medzi Západom a Východom. 

Zatiaľ sú tieto predstavy pre nich prínosom – vzbudzujú strach, dokonca aj na strane moslimov, z radov ktorých 

je najviac ich obetí. Ako však vedia džihádisti obhájiť, že zabíjajú vlastných ? 

 

Šíritelia zla - džihádisti totiž rozoznávajú štyri úrovne nenávisti: 

1.Kresťania si možno myslia, že sú na prvej priečke., ale nie je to tak, lebo v očiach džihádistov je dobre, že 

aspoň veria v jediného pravého Boha a teda  spolu so židmi patria medzi národy písma ako oni. 

2.Omnoho viac nenávidia  ateistov a modloslužobníkov, ktorí neveria v boha a majú len vyrobené idoly. Preto 

afgánski mudžahídi nenávideli komunistov ešte viac ako Američania, lebo neveria v boha. 

3.Ešte väčšej nenávisti sú z pohľadu fanatikov vystavení umiernení moslimovia, ktorí ich nenasledujú. Práve 

preto sa pokúšajú zvrhnúť prozápadné vlády tým, že na trhoviskách odpaľujú nálože  a  zabíjajú nevinných 

moslimov. 

4.Ale najhorší zo všetkých, psi medzi zavrhnutiahodnými sú odpadlíci, takí, čo odvrhnú, alebo odsúdia džihád, 

kajajú sa a vrátia sa k viere svojich predkov. Pre nich niet odpustenie, čaká ich iba smrť. Džihádisti to vysvetľujú 

tak, že sa zbavujú odpadlíkov a neveriacich. Pre nich sú títo „zlí moslimovia“ vnútorným nepriateľom a ten je 

v ich výklade horší ako západniari. Preto je toľko moslimských obetí. A ako inak, džihádisti seba chápu ako tých 

správnych a pravých veriacich. 

Názov Islamský štát evokuje že ide naozaj o nejaké štátne zriadenie. V tomto prípade to však neplatí.  Islamský 

štát je skôr hnutie, alebo organizácia. Snažia sa aby pôsobili ako štát a preto vlani symbolicky vyhlásili na 

obsadených irackých a sýrskych územiach kalifát. To bol šikovný ťah a pre moslimov silný symbol. Vytvorili aj 

ideálne pozadie pre svojho kalifa Abú-Bakr al- Bagdádiho, vyhlásili, že je priamy potomok proroka Mohameda, 

že vyštudoval univerzitu al-Mustansiríja v Bagdade, kde údajne získal doktorát s islamského práva. Ale to sa vo 

vojnovej krajine ťažko dokazuje .V islame sú však pevné pravidlá, čo má kalif robiť, a jedným z nich je, že má 

zabezpečiť mier a postarať sa o všetkých ľudí. To evidentne nerobí. V každom prípade teda slovo štát v názve 

nepoužili náhodne . Lenže ho nenapĺňajú, nezabezpečujú mnoho vecí. Vo svojej propagande, samozrejme, tvrdia 

niečo iné, napríklad že vydali mince, vyberajúce dane, zaisťujú školstvo. Ale keďže sú stále vo vojnovom stave, 

nemôže to fungovať. Takže Islamský štát by sme mohli definovať ako teroristickú organizáciu , ktorá kontroluje 

nejaké územia. Z veľkej časti je to púšť, džihádisti strážia cesty, prevážajú sa na pickupoch, ale žeby mali 

napríklad ministerstvá, alebo iné inštitúcie, tak to asi nie. Ťažko povedať, ako presne  fungujú.  
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        Bolo by zaujímavé odhadnúť reálne, z akých zdrojov Islamský štát financie svoju réžiu. Vie sa, že 

vyrabovali banky, vyberajú dane, ale ľudia sú tam chudobní . Ich hlavné príjmy plynú najmä z predaja ropy . 

Podľa odhadov stojí ročné fungovanie Islamského štátu tri až štyri miliardy eur a ročný zisk za ropu je päť 

miliárd eur. Predávajú ju tureckým pašerákom a tí ju posúvajú na Západ. Dostávajú aj jednorázové podpory, 

napríklad od súkromných osôb zo Saudskej Arábie a štátov Perského zálivu, kde s nimi sympatizujú mnohí 

radikálne zmýšľajúci podnikatelia. Finančné prostriedky získavajú tiež z nelegálneho predaja archeologických 

nálezov a predmetov, ktoré vyrabovali z múzeí. Jedna vec je však získať finančné prostriedky, ale zásadnou 

otázkou je, kto islamistickým džihádistom dodáva, či predáva zbrane, muníciu a ďalší vojenský materiál. Pre 

odhadovaných tridsaťtisíc bojovníkov  Islamského štátu to predstavuje ohromný objem dodávok tovaru, ktorý sa 

musí realizovať nielen jednorázovo, ale kontinuálne. 

        Nedávno sa začalo hovoriť aj o obchodovaní z ľudskými orgánmi. V Iraku sa množia nálezy hrobov 

s telami, ktorým chýbajú napríklad obličky. V Mosule  vraj členovia Islamského štátu povraždili niekoľko 

lekárov, ktorí odmietli orgány vyoperovať. O obchodovaní s ľudskými orgánmi sa v Iraku hovorilo hneď po 

americkej invázii. Domáci obviňovali z tohto biznisu Američanov. Nikdy sa to nedokázalo,  je však evidentné, 

že sa tam robili neľudské veci. Samozrejme, môže to byť aj dnešná realita. 

        Nikto z nezávislých pozorovateľov zo zahraničia sa do Islamského štátu nedostane a  propagande 

džihádistov netreba veriť. Rozhodne však chcú byť iní než ostatné skupiny. Na začiatku dvadsiateho storočia 

bola najlepšia značka al-Káida, teraz Islamský štát. Preto sa k nemu hlásia aj novovznikajúce skupinky 

bojovníkov. Vzťah al-Káidy a Islamského štátu je nepriateľský. Islamský štát je radikálnejší, al-Káida je 

paradoxne  „umiernenejšia“. Nám sa môžu zdať podobné , ale nie sú. Islamský štát napríklad vystupuje oveľa 

agresívnejšia voči šiítom.  

         Objavili sa však aj ďalšie teroristické  skupiny, napríklad Boko Haram , ktorá terorizuje sever Nigérie, ale 

jej vplyv zasahuje aj do Čadu, Kamerunu a Nigeru. Niektorí analytici tvrdia , že teroristická hrozba na území 

najľudnatejšieho a ekonomicky najbohatšieho štátu Afriky je porovnateľná s Islamským štátom. Aj ich vodca 

Abubakar Shekau rád v médiách zverejňuje svoje krvavé vyčíňanie . Boko Haram funguje nezávisle od 

Islamského štátu. Aj ideologicky. Takisto sú sunniti , ale konflikt v Nigérii je výsledkom toho, že kresťanský juh 

a moslimský sever medzi sebou stále viedli vojny. Navyše , na juhu sa našla ropa. Okrem toho do Nigérie 

prichádzajú misionári a šíria medzi obyvateľstvom kresťanstvo . Preto ten názov Boko Haram môžno preložiť 

ako „zákaz kníh“ . Obsahom celého názvu je vyjadrenie vzdoru proti západnému typu vzdelávania. Skupina sa 

však dostala do zaujímavej situácie : predtým pôsobila len v severnej Nigérii a spočiatku bola pomerne slabá. 

Nigérijská vláda zakročila tak, že dala vyvraždiť jej hlavných predstaviteľov. Skupina inšpirovaná aj Islamským 

štátom sa však zradikalizovala a začala v regióne vyvolávať konflikty , má na konte množstvo útokov. Snaží sa 

vytvoriť silné islamistické spoločenstvo a môže byť pre Islamský štát partnerom. Ale o nejakom reálnom 

spojenectve nemôžno hovoriť. 

       Ďalšie radikálne skupiny sú vo viacerých štátoch – na alžírsko-tuniskej hranici, v Líbiyi a ďalšie napríklad 

v Jemene, tá sa hlási aj k al-Káide, aj k Islamskému štátu. Svoje radikálne organizácie majú aj šiítski 

moslimovia, ako napríklad libanonský Hizballáh a tie sú tiež zamerané proti Západu, no zároveň sú znepriatelené 

so sunnitskými radikálmi. V Afganistane a čiastočne v Pakistane naďalej pôsobí Taliban, pričom treba povedať, 

že v Afganistane sa stal pre súčasnú afgánsku  vládu fakticky politickým partnerom. V Somálsku a Keni pôsobí 

ďalšia džihádistická organizácia Aš-šabáb.  

Agresivita týchto teroristických skupín neuveriteľne stúpa. Pre porovnanie možno uviesť stúpajúci počet obetí 

spomínaných džihádistických organizácií v roku 2013 a v roku 2014: 

Organizácia:                            rok 2013:                 rok 2014: 

Boko Haram                                    1595       >           6844 

Islamský štát                                   1752       >            6286 

Taliban                         2536       >            3492 

Aš-šabáb                          517       >            1022      

 

 Aj v Európe sú však tiež milióny moslimov, z ktorých fundamentalisti verbujú bojovníkov do svojich skupín. 

Prepojenie medzi islamistami a moslimami v západných štátoch existuje. Džihádizmus sa stáva ideológiou 

odboja , tak ako napríklad v päťdesiatych rokoch niektoré ľavicové ideológie v západnej Európe.  Európanov je 

medzi islamistami pomerne veľa , ale netvoria väčšinu. Navyše , sú to mladíci, nie príliš skúsení v boji, čo sa 

odráža na ich vysokej úmrtnosti. Islamský štát ich využíva aj propagandisticky. Chce ukázať , že majú podporu 

po celom svete a najmä na Západe. Problémy môžu nastať, keď sa vrátia domov – nebudú sa vedieť zaradiť do 

bežného života, keďže boli dlhší čas v prostredí, ktorému nebolo cudzie násilie. Hrozbou by sa stali, keby sa 

vrátili do Európy organizovane, napríklad vtedy, ak by úplne zlyhal Islamský štát. Ale väčšina naverbovaných 

európskych moslimov sa však domov nevráti.  
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5   ZÁVER 

       Počas tohtoročnej masovej migrácie rôznych utečencov z utečeneckých táborov predovšetkým z Turecka, 

ďalších utečencov z Afganistanu, Sýrie, Somálska, Eritrei, Líbye, Nigérie  a z ďalších vojnových oblastí smerom 

do Európy, je veľká pravdepodobnosť, že medzi skutočnými azylantami sa prepašujú k nám aj nejakí fanatickí 

džihádisti. Preto zásadné zlepšenie bezpečnostnej politiky štátov v celej Európskej únii je neodkladnou úlohou 

dneška.  
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SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA 

EVROPSKÉ UNIE. HROZBY A RIZIKA V JEJICH 

AKTUÁLNÍCH OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH FORMÁCH 
 

Petr ROŽŇÁK1 

 

COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY OF THE EUROPEAN UNION. 

SAFETY THREATS AND RISKS IN THEIR CURRENT GENERAL  

AND SPECIFIC FORMS 
 

 

Abstrakt: Podnětem k napsání této stati bylo několik závažných okolností: od roku 2008 přetrvává krizová 

situace, i když s proměnlivou intenzitou a zhoršuje se jak mezinárodní bezpečnostní situace, tak i dluhová a 

institucionální krize nejen eurozóny. Naše současné společensko-politické a ekonomické bytí vychází z 

tradicionalistického chápání bezpečnosti. Druhá dekáda 21. století však nastavuje politickým a vojenským 

konzervativcům zrcadlo, v němž se odráží obraz blahobytu a bezpečnosti z jiného zorného úhlu, než tomu bylo v 

předchozích letech. Blahobyt a bezpečnost jsou dnes ohrožovány donedávna „přehlíženými hrozbami“ jako jsou 

terorismus, separatismus a radikální islamismus, ať již globálního či regionálního charakteru. Evropské 

společenství opilé úspěchy se rozšířilo a prohloubilo. Otevřela se cesta k historickému triumfu, ale bohužel se 

pootevřely i dveře ke krizi tohoto společenství. Již nyní se ukazuje, že rozšíření a prohloubení EU (2004) 

přesahuje možnosti některých členských států. Zdá se, v kontextu s tsunami uprchlíků valící se do edenu Evropy, 

že dnes národy zemí EU žijí spíše pohromadě než sjednoceny. Tato stať přináší argumenty o tom, že dnešní 

ekonomické, společenské a bezpečnostní hrozby a rizika světa i Evropy mají hluboké příčiny, vycházející z často 

neuvážených rozhodnutí politických (ne)autorit, z jejich neústupnosti a z neochoty hledat kompromisy. Cílem je 

ukázat na fakt, že stejné zájmy ještě neznamenají automaticky existenci společné bezpečnostní a obranné 

politiky Evropské unie. Pouhá vize EU coby velmoci a posilovaní iluze o její síle, stejně jako permanentní 

pokusy o otevřené či skryté vyvážení demokracie na bodácích, nejsou zárukou bezpečnosti světa a Evropy. 

Klíčová slova: Krizová situace, zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situace, dluhová a institucionální krize, 

ekonomické, společenské a bezpečnostní hrozby, nová teorie bezpečnosti, syndrom hybris.  

 

Abstract: The impulse to write this essay have been given by several serious circumstances: since 2008 a crisis 

situation remains, albeit with varying intensity, and the international security situation as well as the debt and 

institutional crisis, not only in the Euro-area, are getting worse. Our current socio-political and economic 

existence is based on the traditionalist understanding of security. The second decade of the 21st century, 

however, sets the political and military conservatives mirror that reflects the image of prosperity and security 

from a different angle than in previous years. Prosperity and security are now threatened by recently "overlooked 

threats" of terrorism, separatism and radical Islamism, whether global or regional nature. The European 

Community drunk with success has spread and deepened. The way to a historic triumph opened but 

unfortunately a crisis of this community became visible at the same time. Already it appears that the broadening 

and deepening of the EU (2004) exceeds the capabilities of some member states. Apparently, in the context of 

the tsunami of refugees pouring into Europe Eden today, the EU- nations live together rather than integrated. 

This essay provides arguments that today's economic, social and security threats and risks to the world and 

Europe have deep-rooted causes, based on the often ill-considered political decisions of authorities and on their 

intransigence and unwillingness to seek compromise. The aim is to demonstrate the fact that the same interests 

still not automatically mean the existence of a common security and defence policy of the European Union. The 

mere vision of the EU as a superpower and the maintaining of illusions about its strength as well as a permanent 

attempt to bayonet democracy, whether openly or hidden, do not guarantee the security of the world and Europe. 

Keywords: Crisis situation, the deteriorating international situation, the debt  and institutional crisis, economic, 

social and security threats, new security theory, hybris syndrome. 

 

Povodně, ničivá tornáda, roční období převrácená vzhůru nohama,  

výbuchy v chemických továrnách i v jaderných elektrárnách,  

zadlužené státní finance, zákeřné teroristické útoky, radikální islamismus, 

epidemie neznámých nemocí, valící se lidské tsunami, …  

Taky máte pocit, že se toho na nás řítí nějak moc? 

                                                           
1 RSDr. Petr Rožňák, CSc., dr.h.c., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. e-mail: petr.roznak@vsrr.cz 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

286 
 

1. Zásadní proměny vnímání nebezpečí 

Nacházíme se ve složité situaci. Prokazatelná je neutěšená hospodářská situace, prozatím pouze občas 

přerušovaná náznaky zlepšování ekonomických indikátorů. Mezi „starými“ a „novými“ zeměmi a jednotlivými 

členskými státy Evropské unie se nesvírají nůžky a hospodářské rozdíly členských států Evropské unie jsou 

markantní. Více rychlostní Evropská unie prostě existuje. Zdá se, že sen o prosperující Evropě bez válek se 

rozplynul. Stačí nezavírat oči před valící se tsunami imigrantů na jižní křídlo prostupných hranic EU z Afriky, 

před situací na nedaleké Ukrajině, o tzv. Islámském státu (ISIS) a radikálním politickém islámu nemluvě. Navíc, 

Evropa vymírá. Vážnost situace nikterak nezmenšuje skutečnost, že si hloubku a rozsah krizové situace 

nepřipouštíme anebo bagatelizujeme. Podíl na tomto stavu mají bezesporu média a lidé na nejrůznějších 

manažerských pozicích postižených zaslepeností. Mnozí poradci politických náměstků ministrů rezortů, 

problémy rezortu a lidí v něm neznají, nerozumí jim, protože neprošli oním „římským“, „baťovským“, 

„čubovským“ či chcete-li „armádním“ systémem „odspoda až nahoru“, takže pozorují a posuzují svěřený jim 

úsek jako cestující mizící obraz krajiny v kupé vlaku maglev. Postrádají totiž maličkost – znalost rezortu, 

zkušenosti a schopnost empatie. A tak „nám“ nevadí, že „třetí straně“ rozkrýváme dříve nemyslitelné 

skutečnosti, svlékajíce se do naha. Apelující Andor Šandor 2 , upozorňující na mnohá profesní pochybení, 

připomíná volání beduína ztraceného na poušti. Svět kolem nás se proměňuje. Máme dvě možnosti: nečinně 

přihlížet, nebo být aktivní. Bohužel však byrokraté Evropy zahánějí občany do začarovaného kruhu svých 

nových ideologií a bezstarostnosti materialismu. Česká společnost je toho jasným důkazem. V této souvislosti je 

nedvojsmyslně vyložitelný propad demokracie v posledních komunálních, parlamentních a především 

evropských volbách. Neaktivní, ale radikalizující se nespokojený občan u piva znovu dominuje, z čehož 

paradoxně profituje aktivní tzv. nepolitická menšina. Politické strany si nepřipouští vlastní krizi. Nikterak jim 

nevadí, že politické strany v Česku dnes spíše připomínají politické diskusní kluby. Postačuje se blíže podívat na 

jejich členskou základnu a na to, jaké problémy řeší3.  

     Nastupující „nepolitická hnutí“ s jednoduchými hesly na řešení neřešitelné situace napříč Evropou dovedně 

za pomoci médií „vyplachují hlavy Evropanů“. Podivná hnutí, jejichž členové „makají“ a ví, „jak na to“ začínají 

mít na dálnicích Evropy zelenou. Petr Fiala trefně ve své eseji pod názvem „Na konci bezstarostnosti“ uvádí: 

„Jedná se o zdánlivý paradox. Na jedné straně tvrdím, že Evropská uniese vyvíjí špatným směrem, nemá dobré 

odpovědi ani na ekonomicko-sociálníproblémy, ani na bezpečnostní otázky a Západ jako celek realizuje málo 

důslednouobrannou politiku pro obhájení svých zájmů. Současně ale říkám, že Českárepublika musí pevněji, 

jasněji a aktivněji být součástí tohoto „problematického“západního společenství“4.  

Navzdory vytrvalému přesvědčování ze strany věřících v evropský postmoderní a nadnárodní ráj platí, že 

suverenita a legitimita národního státu se pozvolna spolu s jejich bezpečností rozpouští v nadnárodních 

strukturách.  

     O pozici na žebříčku blahobytu a bezpečnosti společnosti rozhoduje kvalifikace a vzdělání obyvatelstva. Dnes 

a denně můžeme pozorovat a být účastníky „agresivní války“ o kvalifikované pracovní síly a „mozky“. „Brain 

drain“ je nekrvavým bojem o dnešní i budoucí blahobyt a bezpečnost nás všech. Při tomto „odlivu mozků“ 

sehrávají svou roli jako vždy a ve všem: (1) peníze, ale také (2) stále více „quality of life“ (kvalita života).   

     Tento příspěvek o „nové (ne)bezpečnosti“ v širším kontextu souvisí s rozpadem bipolárního světa, se 

změnami mezinárodního prostředí v posledních dvou desetiletích, kdy, údajně „zmizel protivník“ a „vynořil se 

vítěz“ studené (třetí světové války) USA. Sledování zahraniční politiky Spojených států severoamerických 

skrze růžové brýle a slepá poslušnost při zavádění sankcí vůči jedné z atomových velmocí a jedné z největších 

zemí na světě Ruské federaci, je bezpochyby chybou. Pro ČR je žádoucí orientace na země BRICS (Brazílie, 

Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). Tyto země zahrnují 40 procent světové populace a představují pětinu výkonu 

globální ekonomiky. Unijní lodivodi a politici členských států EU by měli přemýšlet o tom, proč jsou země 

BRICS zneklidňovány: a) opakujícími se otřesy trhů a b) rozkolísáním cen ropy. Dále o tom, proč země 

dynamicky se rozvíjejících ekonomik již rozhodly na summitu v Ufě (červenec 2015):  1. O vytvoření 

společného fondu v objemu 100 mld USD a 2. O nové rozvojové bance tj. o nástrojích boje proti měnovým 

krizím a vytvoření finančního systému nezávislého na Západu, především na USA (!). 

     Klade se otázka, co je vlastně bezpečnost a co znamená být v (ne)bezpečí. Jakoby po rozpadu SSSR 

neexistovala velká jednotící témata. A tak se tápe a hledá. Vyvolávají se džínové z lahví a neví se jak je vrátit 

                                                           
2 ŠANDOR, Andor. (Brigádní generál ve výslužbě). Špičkový český odborník se zkušenostmi z výkonu státní správy, s činností v 

mezirezortním krizovém štábu ČR, krizového managementu, řízení velkých organizací, práce v mezinárodních organizacích v zahraničí. 
Nebývale obdařen schopností analyzovat mezinárodně bezpečnostní problematiku. Dokáže pregnantně vyhodnocovat vojenské a 

bezpečnostní situace ve světě se zaměřením na krizové oblasti a vojenské konflikty. 
3Jeden příklad za všechny – inzerce SPO v deníku PRÁVO. „Výzva! Zvyšte podíl vysílání moravských studií ČT na 30 %“. Moje bývalá 

asistentka by řekla: „šéfe koho to zajímá.!?“ Více: PRÁVO, Sobota 23. května 2015, Zpravodajství, s.5. 
4FIALA, Petr. Na konci bezstarostnosti: co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice. 1. vyd. Brno: Barrister, 

2015, s.8, ISBN 978-807-4850-387. 
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zpět. Velká témata současnosti jako ekologie, terorismus, odstranění bídy, migrační vlna, radikální islamismus, 

ISIS, bohužel však nevyvolávají jednotnou akci všech států.  

     Před volbami jsou všichni pro odstranění bídy (nebo alespoň snížení nezaměstnanosti) a posílení bezpečnosti, 

ale po volbách je to nesmí stát ani trochu vlastního blahobytu. Rostou požadavky na flexibilitu a adaptabilitu 

států, společnosti i politiků v turbulentním prostředí a globalizačních procesech 21. století. Probíhající lokální 

válečné konflikty odehrávající se pro drtivou většinu společnosti na televizních obrazovkách a v bezpečí domovů 

- mění myšlení lidí a jejich nazírání na vlastní bezpečnost.  

     Dříve fragmentovaná Evropa se proměnila v superstát,  na který postupně přecházejí dříve nezcizitelné 

bezpečnostní a obranné kompetence národních států. Jsme svědky europeizace a zásadních proměn vnímání 

(ne)bezpečí, ale také proměňujících se vztahů mezi státy. Sen Evropanů o volném příhraničním pohybu osob bez 

potupných celních kontrol a osobních prohlídek se naplnil vytvořením tzv. Schengenu.5 Zahrnuje území většiny 

evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by 

musely projít hraniční kontrolou. Totéž platí i pro cizince mající tzv. schengenské vízum. Velká přednost se stala 

největší slabinou Evropanů. Důsledkem bezzubé obranné politiky EU je neschopnost ochránit hranice EU a 

bezprostředním následkem je faktické otevření se Evropy vlně přistěhovalců. Atraktivita Evropy a vysoká 

životní úroveň Evropanů žijících v silných sociálních státech jsou vysněným rájem, do kterého se zcela logicky 

valí migrační vlny lidí, kteří natahují ruce po evropském bohatství. Díky oportunistické, pokrytecké a 

nezodpovědné politice „Bruselu“ se dostává Schengen do obrovské krize. Cesta k nacionalismu v zemích EU je 

pootevřena. Ocitáme se „na konci bezstarostnosti“, na což upozorňuje bez větší odezvy profesor Petr 

Fiala.6Mimo to se mocenské těžiště k velké nevoli Francouzů (vítězů poslední velké války) přesouvá z Paříže do 

Berlína (k poraženým). Pokud se v krátkém časovém horizontu nepřijmou zásadní a tvrdá ochranná opatření 

přijdeme v relativně krátkém čase o jednu z největších vymožeností o volný pohyb osob mezi členskými státy 

EU. Je více než jisté, že pokud evropský superstát nebude sto ochránit svou suverenitu, učiní tak členské státy 

samy. Tím by se konstrukce prostoru svobody a volného pohybu zřítila  jako domeček z karet. Politici by měli 

zcela vážně a se vší rázností reagovat na stav médií, sociálních sítí ba i hospod, které jsou plny debat o 

uprchlících. Někteří hovoří o nezbytné solidaritě, další poukazují na ekonomické a sociální dopady, které by 

mohly být katastrofální. 

     Optimálním řešením by bylo:  

(1) plně si uvědomit, že jedno vylučuje druhé, co? No to, že  „Schengen vylučuje kvóty a kvóty vylučují 

Schengen“ (volný pohyb osob),7 

(2) učinit jasná a tvrdá opatření na ochranu vnější hranice Evropské unie, 

(3) zlepšit návratovou politiku, 

(4) omezit sociální výhody pro uprchlíky, 

(5) pracovat se zeměmi v dotčených regionech. 

(6) zpřísnit sankce vůči převaděčům a pašerákům lidí. 

 

Bez politické odvahy a přijetí tvrdých i silových opatření nastane konec volného a svobodného pohybu občanů 

Evropanů po Evropě, ba bude ohrožena samotná demokracie. 

     Češi i Slováci vědí, že nezávislost lze ztratit, bez jediného výstřelu, že svoboda a bezpečnost jsou ohroženy, 

pokud „útočník“ přeruší obchodní vztahy, zablokuje dodávky důležitých surovin (ropy, plynu, potravin, vody) a 

energií a nebo zamezí přístup k důležitým mezinárodním institucím. „Ekonomická a politická válka“ probíhá 

bez výstřelu, ale humánnější není.  

     Těžiště národní bezpečnosti se přesouvá směrem k vytváření nového konceptu bezpečnosti mezinárodní. 

V procesu (ne)sbližování vítězů a poražených národní stát postupně ztrácí výjimečné postavení. Jak uvádí Barry 

                                                           
5 Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14.června 1985 podepsána Schengenská dohoda a 19. Června 1990 
podepsána prováděcí úmluva. V současné době zahrnuje schengenský prostor členské státy EU kromě: Irska a Velké Británie. O odklad 

plného členství požádal Kypr. Není zde dosud Bulharsko a Rumunsko. Naopak zahrnuje Island a Norsko (2001),  od 2008 zrušilo letištní 

kontroly Švýcarsko, v roce 2011je členským státem Schengenu Lichnštejnsko od roku 2007 Česká republika a Slovenská republika a dalších 
sedm nových zemí EU. Patří sem také Azory, Madeira a Kanárské ostrovy. Naopak sem nepatří všechna zámořská území Francie, norské 

Špicberky, španělská Ceuta a Melilla v Africe, dánské Grónsko a Faerské ostrovy, nizozemská Aruba Curaçao, Svatý Martin, Bonaire, Saba 

a Svatý Eustach, britská korunní závislá území. 
6 FIALA, Petr: Na konci bezstarostnosti: co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice. 1. vyd. Brno: Barrister, 

2015, 146 s. ISBN 978-807-4850-387. 
7Stanovené kvóty na uprchlíky se velké části politiků ani veřejnosti nelíbí. Letos do Evropy dorazí k milionu žadatelů o azyl, za rok 2014 to 
bylo 626 000 žádostí, jen čtvrtina azyl dostala. Jde o obrovský nápor. Ten se bude zvyšovat - v těsném evropském sousedství je k 25 

milionům lidí v pohybu. Afrika bude mít díky demografické křivce brzy dvě miliardy obyvatel, 

a protože jejich životní podmínky nebudou dobré, budou směřovat do Evropy. „To není debata o tom, jak moc jsme solidární s uprchlíky či o 
islamismu, ale o obrovských číslech. Samozřejmě, že neplatí teze o potřebě pracovních sil, když jde většinou o chudé, nevzdělané lidi bez 

znalosti jazyků, naprosto pochopitelně hledající lepší budoucnost. Stačí se podívat na čísla nezaměstnanosti a případně konkrétně na 

nezaměstnanost mladých v některých státech EU.“ Více na: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/122750-kdo-muze-za-problem-s-uprchliky-
schengen-bude-tezko-udrzitelny-varuje-analytik/ 
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Buzan, Ollo Waever a Jaap de Wild: „Bezpečnostní hrozby nemají již jen charakter vojenských hrozeb“.8 

Zdrojem hrozeb jsou také v nezanedbatelné míře nekompetentní rozhodnutí a projevy lidí činných v politice a 

mediální reakce na ně 9. 

     V této souvislosti si klademe otázku: „Co je větším nebezpečím: Dobré záměry kombinované s hloupostí 

nebo špatnost spojená s inteligencí?Politici za pomoci mocných médií a často zkorumpovaných redaktorů 

vymývají miliónům lidí jejich hlavy. Přijímají rozhodnutí s dalekosáhlým dopadem na životy těchto lidí.  

Hutchisonova modlitba 10  lékařům připomíná, že jejich první povinností je stav pacienta ještě nezhoršit. 

Nahradíme-li slovo „pacienti“ výrazem „voliči“ může tato lékařova modlitba být i modlitbou politika.11 Politici 

mají povinnost intervenovat pouze tehdy, má-li taková intervence reálnou šanci zlepšit current status12 a odolat 

lákadlům samoúčelných zásahů. Tudíž základními vlastnostmi lékařů i politiků musejí být: 1. kompetentnost a 2. 

schopnost realistického posouzení čeho lze a nelze dosáhnout. Cokoli, co by takové posouzení stěžovalo, může 

napáchat značné škody.  

     Asi nejnešťastnější je ovšem snaha vychovat „nového evropského člověka“. Snaha některých bruselských 

architektů o změnu myšlení Evropanů silou politických argumentů silně zavání známou komunistickou 

výchovou a neúspěšnou snahou o vytvoření nového socialistického člověka konajícího v duchu MOKOBUKO = 

morálního kodexu budovatele komunismu. A jako tehdy v zemích RVHP tak i dnes v zemích EU žijí občané 

podle svých národních tradic, které odolávají unifikačním snahám.  

 

2. Syndrom hybris 
     David Owen13 zkoumal mimo jiné činnost politických vůdců, u nichž bez problémů fungovaly kognitivní 

(poznávací) procesy, ale se u nich objevilo něco, co označil jako syndrom hybris14 „Hybris je neoddělitelně 

spojen s držením a výkonem mocí. Je-li jedinec moci zbaven, syndrom obvykle odeznívá“, konstatuje Owen. „V 

tomto smyslu se jedná o onemocnění spojené jak s osobou člověka, tak s určitou funkcí. A okolnosti, za nichž je 

tato funkce vykonávána, ovlivňují pravděpodobnost, že mu vůdce podlehne.“15 Rysem hybris je neschopnost 

měnit směr politiky, protože by bylo nutné přiznat chybu. Owen v této souvislosti mluví o tzv. hybristické 

kariéře a hybris chápe jako určitou ztrátu schopností: „Političtí vůdci nabyli díky vlastním úspěchům přílišného 

sebevědomí a začali zavrhovat rady, jež odporovaly jejich přesvědčení – někdy i úplně všechny rady – a začali se 

chovat tak, jako by si troufali vzpříčit se daným skutečnostem.“16 Obvykle, byť ne vždy, je za to stihla nemesis.17 

Vrcholem umění vládnout je podle nositelky Pulitzerovy ceny Barbary W. Tauchmanové krotit vlastní ctižádost 

a ponechat si hlavu otevřenou. Bohužel si neuvědomujeme, že moc plodí bláznovství a přináší neschopnost 

myslet. Strukturálně vybuzená hloupost (structurally iduced stupidity) charakterizuje chování odtažitých 

                                                           
8 BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Překlad Ivo Lukáš. Brno: Centrum 
strategických studií, 2005, s. 6  Současná teorie mezinárodních vztahů. ISBN 80-903-3336-2. 
9 ZEMAN, Miloš: Zpověď informovaného optimisty. Rozhovor s Petrem Žantovským. Řitka 2012, Nakladatelství ČAS, s. 137- 140, ISBN: 

978-80-87470-85-5. Bohužel, zejména čeští novináři se nevyznačují potřebnou mírou profesionality. Většina se vyznačuje kombinací 
nevzdělanosti a enormního sebevědomí. Jaksi nechápou, že novinářská profesionalita spočívá ve dvou věcech:  Za prvé,v odfiltrování osobní 

sympatie nebo antipatie, jež se nepromítne do komentářů. Za druhé, v tom, že píšící (komentující) věci rozumí. Tady mám skutečně 

podezření, že řada novinářů (moderátorů) není profesionální. Naopak jsou schopni spíše „rektálního alpinismu“ ať již je k tomuto „výkonu“ 
vede cokoliv (kromě peněz, vlastního zviditelnění, je to „vděčnost“ tomu, kým jsou placeni). V českém mediálním prostoru, ke škodě 

kultivace společenského prostředí, žádný investigativní novinář jako je Michael Moore, neexistuje. A tak, v konečném důsledku se podílejí 
na vytváření   

n e b e z p e č n é h o  prostředí, postupně se podílejí na rozkladu základních hodnotových pilířů, na nichž spočívá nejen demokracie, ale a to 

především: bezpečnost státu. Z hlídacího psa demokracie se stávají „líní kocouři“ pomalu rozleptávající politický systém a jeho bezpečnost. 
10Sir ROBERT HUTSCHISON: (1871-1960), Lékařova modlitba. Před neschopností nechat zdravé zdravými, před přílišným zápalem pro 

nové a pohrdání nad umění a vzdělání nad zdravý rozum, abychom nezacházeli s pacienty jako s případy a aby naše léčba nemocí nebyla 

bolestnější než samotný jejich průběh, nás Bože chraň. 
11DAVID OWEN: Choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší doby. PASEKA, PRAHA – LITOMYŠL 2011, s. 9. ISBN: 978-

80-7432-124-5 
12 stávající stav 
13DAVID OWEN (*1938) v létech 1976-79 britský ministr zahraničí, spoluzakládal labeauristickou stranu, nyní – nezávislým členem 

sněmovny lordů, jako psycholog se dlouho zabýval vlivem nemocí na rozhodování vrcholných politiků. Více: Choroby vrcholných politiků a 

jejich vliv na dějiny naší doby. (PASEKA, PRAHA – LITOMYŠL 2011, 416 s. a 16 stran obrazové přílohy) ISBN: 978-80-7432-124-5 
14 Není lékařským termínem, vyvinul se v antickém Řecku, jde o popis určitého činu. Hybrický čin byl ten, při němž mocná osoba, naplněná 

bezohlednou pýchou a sebevědomím, chovala pyšně a záštiplně. Jde o jakousi „zpupnost z povolání“ anebo „Vláda touhy“ (Platón). Mladí 

lidé a lidé bohatí mívají sklon ke zpupupnosti (hubristai, tj. jsou hybrističtí). HYBRIS = je také určitá ztráta schopností vlastní úspěch plodí 
přílišné sebevědomí následuje zavrhování rad, jež odporují jeho přesvědčení. V čím „vyšší funkci“ člověk je, tím více syndrom nabírá na 

síle.  Nejvíce pak postihuje člověka s působením ve funkci hlavy státu. HYBRIS (angl.) – zpupnost, pýcha, arogance. SYNDROM HYBRIS 

se objevuje již tehdy, je-li člověk u moci – a to – po určité době výkonu moci – po ztrátě moci může opět odeznít. Je spojen s osobou člověka 
– a určitou funkcí. 
15 DAVID OWEN: Choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší doby. PASEKA, PRAHA – LITOMYŠL 2011, s. 13, ISBN: 978-

80-7432-124-5 
16 Podle Owena trpěli syndromem hybris tyto demokratické hlavy státu: George W.Gush, Tony Blair, Margaret Thatcherová, Nevelle 

Chamberlain, Lyndon B. Johnson a Theodore Roosevelt. Více: DAVID OWEN. Choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší 

doby. PASEKA, PRAHA – LITOMYŠL 2011, 416 s., ISBN: 978-80-7432-124-5 
17 Odplata, z řečtiny 
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vládnoucích vrstev. Bohužel je vysoce aktuální a všudypřítomnou. Elity, které ztrácejí spojení s většinou těch, 

jímž vládnou, chtějí řídit (a řídí) společnost, aniž by doopravdy věděly, co se v ní odehrává.  

     Společnost dnes (často) tvoří na straně jedné malá elita, a na straně druhé většina obyvatelstva. Obě skupiny 

se od sebe ostře liší jak životním stylem, tak myšlením i zájmy. Málokdo si uvědomuje, že jde také, v konečném 

důsledku, o rozkolísání křehce vybalancované vnitřní bezpečnosti státu. Jaké dopady může mít hloupé chování 

politiků a elit pro bezpečnost vnější, raději nedomýšlet. Politik - státník, je zodpovědný za prospěch svého 

národa, musí jednat podle jiných pravidel než intelektuál v kavárně. Takový politik se stává státníkem. Bohužel, 

nejrůznější hráči na českém politickém poli hrají hry falešně a jejich chování je bezprostředním bezpečnostním 

rizikem pro všechny.  

Až na výjimky politici nedělají to, zač jsou placeni. Tito „vysoce postavení hadi v oblecích“, jak je výstižně 

charakterizují Robert Hare a Paul Babiak, podřizující veškeré své konání Luciferovu efektu“(dejte mi moc a já 

vám dám blahobyt a bezpečnost)jsou politickými psychopaty a parazitujícími predátory.Hlavním zdrojem zisku 

nejen českého politického podnikatele je nepoměr mezi jeho výkonem a odměnou, kterou od voličů obdrží.  

 
3. Hybristické chování, bezpečnostní riziko 

Typickým rysem hybristického chování jeneschopnost včas odejít od koryt. Již v knize knih18 se uvádí, že 

pokora souvisí se schopností pojetí pravdy. Tam, kde je pýcha bezbřehou a omezení pýchy opadne, kráčí takový 

jedinec nezadržitelně po cestě k opojení mocí. Zdá se, že nic není nemožné a nebezpečí jsou pomíjivá. 

Z uvedených příkladů lze vyvodit, že hybristické chování představující bezpečnostní hrozbu probíhá podle 

určitého pravidelně se opakujícímu schématu: A. Jedinec získá slávu a obdiv a navzdory předpokladům dosáhne 

nečekaného úspěchu. ⟹B. Tato zkušenost mu stoupne do hlavy.    ⟹C. K ostatním se začíná chovat pohrdavě a 

záštiplně.⟹D. Získává víru ve své schopnosti, začíná si myslet, že dokáže cokoliv.  ⟹E. Toto přílišné 

sebevědomí jej dovede ke špatnému vnímání reality a chybování.  ⟹F. Nakonec se potká se svou bohyni 

odplaty (Nemesis), která ho zničí.19Syndrom hybris zasahuje lidí u moci, syndrom je něco, co se u člověka 

objeví, je projevem přírodních dějů, souborem rysů, známek či příznaků chování s působením ve funkci. Člověk 

páchající hybristický čin si často představuje, že je nadřazený a disponuje mocí podobnou mocí boží (on je 

obdařen „Prozřetelností“ - je nadřazený). Člověk tímto syndromem trpí, projeví-li se u něj 3 anebo 4 příznaky 

z následujícího výčtu: 

1. Narcistický sklon vidět svět primárně jako arénu, v níž může vykonávat moc a hledat slávu, a ne 

jako místo s problémy, které vyžadují pragmatický a ne sebestředný přístup.  

2. Sklon pouštět se do akcí, jež ho pravděpodobně vrhnou do špatného světla, tj. které mu nevylepší 

image. 

3. Nepřiměřený zájem o vlastní image a prezentaci. 

4. Spasitelský styl mluvy při popisu vlastních skutků a tendence přehánět.  

5. Ztotožnění vlastní osoby se státem do té míry, že vyhlídky a zájmy obou subjektů považuje za 

totožné. 

6. Tendence mluvit o sobě v třetí osobě nebo používání panovnického „my“. 

7. Přílišná víra ve vlastní úsudek a pohrdání radami či kritikou druhých. 

8. Přehnaná sebedůvěra, hraničí až s pocitem všemocnosti, jde-li o to, čeho může osobně dosáhnout. 

9. Přesvědčení, že se nezodpovídá „světské“ instanci soudů a kolegů, ne veřejnému mínění, že 

skutečná instance, jež je bude soudit je mnohem vyšší – Bůh.  

10. Neotřesitelná víra, že tato vyšší instance mu dá za pravdu. 

11. Nepokojnost, bezohlednost, výbušnost. 

12. Ztráta kontaktu s realitou a postupná izolace.  

13. Paličaté odmítání změnit směr, kdy v zájmu „širšího hlediska“ (rozuměj vlastního přesvědčení o 

morální správnosti navrhované strategie) zaniká potřeba zvažovat další aspekty  např. praktičnost 

oné strategie, náklady na její realizaci a možnost nechtěných výsledků.  

14. Tzv. hybristickou nekompetentností se nazývá situace, kdy se řeč pokazí přesně proto, že vůdce se 

pod vlivem svého přílišného sebevědomí neobtěžoval vyřešit její praktické aspekty. Objevuje se 

nepozornost k podrobnostem a nezvídavá povaha.20 

 

 

Mezi vnější klíčové faktory ovlivňující chování člověka jednoznačně patří: 

 Převažující úspěch při získávání moci a jejím udržení, 

                                                           
18  Bible 
19JUŘÍČEK, Ludvík a Petr ROŽŇÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. Ostrava: Key Publishing, 2014. s. 35,  ISBN 978-80-7418-

201-3. 
20DAVID OWEN: Choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší doby. PASEKA, PRAHA – LITOMYŠL 2011, s. 8-21, ISBN: 
978-80-7432-124-5 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

290 
 

 Politické prostředí, kde existují jen minimální omezení osobní autority vůdce, 

 Doba, po kterou zůstane u moci.21 

 

4. Tradicionalisté versus rozšiřovatelé 

     Dalšími riziky snižujícími bezpečnost současného světa, na něž poukazují zastánci Kodaňské školy, 

jsouproblémy vhospodářské oblasti a další procesy, často globálního charakteru.  Nebezpečí se objevují v nových 

převlecích.Beze vší pochybnosti k nim přináleží: hospodářská ohrožení, zranitelnost moderní technologie, 

počítačová kriminalita, výpadky proudu,22 změny na politickém poli, vysoká nezaměstnanost, tzv. „ne-nemoci“ 

(prasečí chřipka, AIDS, závislost na alkoholu a drogách),  kriminalita, úplatkářství, organizovaný zločin a jeho 

prorůstání do společnosti,  stárnoucí euroatlantická populace, migrace, úbytek obyvatel, pirátství na moři i 

v oblasti třetích medií a jejich technologií, mizící zásoby ropy, vody, tropických pralesů, některých druhů 

potravin, ale i ztráta paměti společnosti (viz. naše poslední mimořádné parlamentní volby, které „venku“ hodnotí 

jako totální kolaps listopadem (1989) nastoleného stranického systému), vyprchávající tolerance, rostoucí 

arogance, měnící se tvář demokracie, rašící byrokratické struktury, přihlouplé elity a média, stupňující se 

agresivita a zvyšující se touha po moci politických stran a jejích představitelů,  hloupá arogantní rozhodnutí 

politiků a činnost médií, klientelismus a korupce. Lidé v Česku chápou klientelismus a korupci jako vysoké 

bezpečnostní riziko.  

     To vše sebou logicky nese změnu pohledu na úlohu bezpečnostních studií tradicionalistů, kteří se v realizaci 

strategických bezpečnostních vizí a cílů omezují na vojensko-politická témata. Naproti tomu se „rozšiřovatelé“ 

(wideners) usilují zahrnout do bezpečnostních studií aktuální ekonomické, společenské a enviromentální sektory.  

Hospodářská ohrožení jsou mnohem reálnější než ta vojenská a pravděpodobnost, že společnost ohrozí sebe 

samu, je podstatně vyšší, než riziko, že bude vojensky napadena z vnějšku.23 

      Dle názoru představitelů Kodaňské školy je důležitější než silná armáda obrana proti hospodářským agresím 

a sociálním tlakům/požadavkům imigrantů valících se do Evropy ze zemí, jejichž kultura je neslučitelná nejen 

s našimi tradicemi, ale i prostředím. Tradicionalisté ji však  nejsou ochotni, ba ani ji neumí realizovat v praxi.  

 

 

Recenzenti: 

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. - VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 

doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. mim. prof. - VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti  

 

 

 

                                                           
21Tauchman, B. W.: Dopis historikovi Mandellu Treightonovi, autorovi knihy A hitou of the Papag during the Period of the Reformation. 

5.4.1887, 7 a 33 
22 Jak ukázaly nedávné (2003) zkušenosti ze USA a Kanady, kdy na severovýchodě země bylo 50 miliónů lidí bez elektřiny. Katastrofy 

tohoto typu mohou vyvolat řetězovou reakci v ostatních systémech komplikované infrastruktury moderní společnosti 
23 ROBEJŠEK, Petr: Svět viděný z Řípu: zahraniční politika pro každého z nás. 1. vyd. Ilustrace Vladimír Jiránek. Praha: Alfa Publishing, 
2006, s.48, Politologie (Alfa Publishing). ISBN 80-868-5155-9. 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

291 
 

NEDOSTATOČNÁ EFEKTIVITA REALIZÁCIE 

NÁVRATOVÝCH OPATRENÍ A JEJ NEGATÍVNE VPLYVY 

NA EURÓPSKU BEZPEČNOSŤ 
 

Emil SEMJAN1 

 

INADEQUATE EFFECTIVENESS OF THE RETURN MEASURES REALISATION 

AND ITS NEGATIVE IMPACTS ON THE EUROPEAN SECURITY 
 

 

Abstrakt: V článku je prezentovaná problematika efektivity praktickej realizácie rozhodnutí o návratoch 

štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území Európskej únie, s poukázaním na 

nedostatky súčasného systému návratovej politiky Európskej únie a z toho vyplývajúce ohrozenia európskeho 

priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Pozornosť je venovaná návrhu profylaktických opatrení, ktoré 

minimalizujú potrebu následného prijímania praktických opatrení na zefektívnenie návratovej politiky. 

Kľúčové slová: návratová politika, rozhodnutie o návrate, štátni príslušníci tretích krajín, nelegálny pobyt, 

konanie o návrate  

 

Abstract: The article deals with the effectiveness relating to the practical realisation of decisions on return 

procedures of the third countries nationals illegally staying in the EU territory with the main focus on the 

drawbacks of the current system of the EU return policy and thus resulting threats to the European space of 

freedom, safety and justice. The attention is paid to the suggestions on prophylactic measures which minimise 

the need of practical measures adoption in order to make the return policy more effective. 

Key words: return policy ,return decision, third-country nationals,illegal stay, return procedure  

 

 

1.  ÚVOD 

Európska únia v súčasnosti čelí enormnému migračnému tlaku štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorý majú 

podstatný vplyv najmä objektívne neúnosné životné podmienky v niektorých častiach sveta, demografický tlak 

v dôsledku podstatných rozdielov populačných trendov, ale najmä dôsledky etnických a regionálnych konfliktov. 

Nezanedbateľným faktorom zvyšovania migračného tlaku v budúcnosti však môžu byť aj zhoršujúce sa 

ekologické podmienky. Nekontrolovateľné migračné toky by mohli viesť k vzniku sociálnych problémov, 

a s tým súvisiacim možným nárastom kriminality, čo by mohlo následne spôsobiť dezintegračné prejavy 

v spoločnosti, nárast radikálnych postojov a prejavov väčšinovej spoločnosti, s prechodom k následnému 

politickému radikalizmu a extrémizmu. 

Na druhej strane však existuje riziko páchania trestnej činnosti organizovaných skupín, či už v priamej súvislosti 

s migračným tlakom formou prevádzačstva alebo obchodovania s ľuďmi, alebo sekundárnymi dôsledkami 

nezvládnutej nelegálnej migrácie, od podielu na majetkovej kriminalite, prípadne násilnej kriminalite alebo aj 

hrozbe terorizmu. V súvislosti s tým by mohlo dôjsť až k narušeniu dôvery k autorite, k schopnosti a funkčnosti 

právneho štátu a systému justície a k spochybňovaniu princípov medzinárodnej integrácie vôbec. 

 

2.  NÁVRATOVÉ OPATRENIA 

2.1 Vymedzenie základných pojmov 

Dostatočne eliminovať negatívne javy spojené s medzinárodnou migráciou, musí byť v nevyhnutnom záujme 

štátu. Efektívna eliminácia týchto negatívnych javov primárne začína v stanovení pohraničného režimu a 

podmienok, za akých je možné hranice prekročiť. Toto je jedno z výhradných práv každého štátu a znakom jeho 

suverenity. V súčasnosti, ako väčšina štátov, aj Slovenská republika uplatňuje zásadu predbežného 

individuálneho schvaľovania vstupu cudzincov na svoje štátne územie. Aby bol cudzincovi povolený vstup na 

územie štátu, musí spĺňať podmienky zakotvené v príslušných právnych normách. Zásadná voľnosť štátu 

v povoľovaní vstupu cudzinca na svoje štátne územie je obmedzená len všeobecnou povinnosťou štátu k 

medzinárodnej spolupráci s inými štátmi. Podľa tejto zásady sa štát nesmie uzatvárať stykom s inými štátmi a ich 

občanmi. Slovenská republika od svojho vstupu medzi členské krajiny Európskej únie v roku 2004 plní úlohy 

vytýčené Zmluvou o fungovaní Európskej únie v oblasti azylu, kontroly hraníc, pobytu cudzincov a ochrany 

práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj práv občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov. Z 

tohto dôvodu je Slovenská republika povinná akceptovať daný trend a záväzok vytvárať účinný systém opatrení 

                                                           
1 JUDr. Emil Semjan, PhD. Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ, Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce Bitúnková 14 
Sečovce, emil.semjan@minv.sk 
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zameraných na reguláciu migrácie prostredníctvom podmienok vstupu cudzincov s prihliadnutím na bezpečnosť 

Slovenskej republiky na jednej strane a na strane druhej zabezpečiť slobodu pohybu a pobytu osôb v zmysle 

európskeho práva, jednotnej vízovej politiky a readmisných dohôd. Vzhľadom na tieto skutočnosti je Slovenská 

republika oprávnená odoprieť vstup na svoje územie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny (§12 zákona č. 

404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ale aj zamietnuť vstup občanovi 

Únie a rodinnému príslušníkovi občana Únie (§11 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). Z uvedeného vyplýva, že Slovenská republika nie je povinná povoliť vstup na 

svoje územie každému cudzincovi. Prijaté opatrenia však musia vychádzať zo zásady prednosti práva Európskej 

únie. 

 

2.2 Acquis Európskej únie týkajúci sa návratu 

Základné právne predpisy týkajúce sa návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín 

sú tieto: 

 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a 

postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene 

zdržiavajú na ich území (ďalej len „návratová smernica“) 

 smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého 

odsunu  

 smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych 

príslušníkov tretích krajín  

 rozhodnutie Rady 2004/191/ES, ktorým sa stanovujú kritériá na náhradu finančného rozdielu 

vyplývajúceho z uplatňovania smernice 2001/40/ES  

 rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoločných letov na odsuny štátnych 

príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na individuálny odsun, z územia dvoch alebo 

viacerých členských štátov 

 

Štátnym príslušníkom tretej krajiny je v zásade každá osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 17 ods. 

1 zmluvy o fungovaní Európskej únie a ktorá nepožíva právo na voľný pohyb podľa právnych predpisov 

Európskej únie, ako je vymedzené v článku 2 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc. Ak takáto osoba nespĺňa 

alebo prestala spĺňať podmienky vstupu ustanovené v článku 5 Kódexu schengenských hraníc alebo iné 

podmienky vstupu alebo pobytu v uvedenom členskom štáte, hovoríme o jej nelegálnom pobyte. Do tohto veľmi 

všeobecného vymedzenia patrí každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nemá zákonné právo na pobyt v 

členskom štáte. Každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je fyzicky prítomný na území členského štátu 

Európskej únie, sa tam buď zdržiava oprávnene alebo neoprávnene. Tretia možnosť neexistuje.  

Nasledujúce kategórie štátnych príslušníkov tretej krajiny sa napríklad považujú za neoprávnene sa 

zdržiavajúcich v danom členskom štáte, ako je to uvedené v Odporúčaní Komisie z 1.10.2015, ktorým sa 

ustanovuje spoločná „príručka o návrate“ (C(2015) 6250 final):  

 držitelia povolenia na pobyt alebo víz so skončenou platnosťou;  

 držitelia zrušeného povolenia alebo víz;  

 zamietnutí žiadatelia o azyl;  

 žiadatelia o azyl, ktorým bolo doručené rozhodnutie o ukončení ich práva na pobyt ako žiadateľa o azyl;  

 osoby, ktorým sa odoprel vstup na hranici;  

 osoby zadržané v súvislosti s neoprávneným prekročením hraníc;  

 neregulárni migranti zadržaní na území členského štátu;  

 osoby s právom na pobyt v členskom štáte zadržania (hoci majú právo na pobyt v inom členskom štáte);  

 osoby prítomné na území členského štátu počas lehoty na dobrovoľný odchod;  

 osoby podliehajúce odloženému odsunu.  

 

Nasledujúce kategórie osôb sa podľa už uvedeného Odporúčania Komisie nepovažujú za neoprávnene sa 

zdržiavajúce, keďže majú v danom členskom štáte zákonné právo na pobyt (ktoré môže mať len dočasnú 

povahu):  

 žiadatelia o azyl zdržiavajúci sa v členskom štáte, v ktorom majú právo na pobyt v priebehu konania o 

azyle;  

 osoby zdržiavajúce sa v členskom štáte, v ktorom majú status formálneho tolerovania (za predpokladu, 

že tento status sa považuje v rámci vnútroštátnych právnych predpisov za „oprávnený pobyt“);  

 držitelia podvodne získaného povolenia počas obdobia, kým sa povolenie neodvolá alebo nezruší a 

naďalej sa považuje za platné povolenie.  
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Po zistení takéhoto nelegálneho pobytu, príslušné orgány vydajú správne alebo súdne rozhodnutie, alebo akt, 

ktorým sa ustanovuje alebo vyhlasuje, že štátny príslušník tretej krajiny sa zdržiava na území neoprávnene, teda 

že jeho pobyt je nelegálny a ktorým sa ukladá alebo ustanovuje povinnosť návratu. Rozhodnutie o návrate môže 

obsahovať aj ďalšie prvky, ako napríklad zákaz vstupu, lehotu na dobrovoľný odchod, či určenie krajiny návratu. 

Návrat znamená proces vrátenia sa štátneho príslušníka tretej krajiny – bez ohľadu na to, či ide o dobrovoľné 

splnenie povinnosti návratu alebo nútený návrat – do: 

jeho krajiny pôvodu alebo 

1. krajiny tranzitu (iba tretie krajiny a nie členské štáty európskej únie) v súlade s dvojstrannými dohodami 

o readmisii alebo dohodami spoločenstva o readmisii či inými dojednaniami, alebo 

2. inej tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho 

prijme. 

 

Postup podľa Návratovej smernice sa vzťahuje na prípady týkajúce sa dobrovoľného odchodu štátneho 

príslušníka tretej krajiny, teda dobrovoľné dodržanie povinnosti návratu neoprávnene sa zdržiavajúceho na 

území Európskej únie a odsunu, teda nútené dodržanie povinnosti návratu takéhoto štátneho príslušníka tretej 

krajiny. V praxi je známy aj pojem „dobrovoľný návrat“, ktorý sa vzťahuje na návrat oprávnene sa 

zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. 

 

3.  EFEKTIVITA REALIZÁCIE NÁVRATOVÝCH OPATRENÍ A EURÓPSKA MIGRAČNÁ AGENDA 

Takmer dve tretiny zo všetkých rozhodnutí o návratoch vydaných v Európskej únii sú nevykonateľné. Dôvody sa 

dajú rozdeliť do dvoch skupín.  

Obsahom prvej skupiny sú problémy pri identifikácii a stotožnení osôb, ktoré vo väčšine prípadov nevedia 

preukázať svoju totožnosť žiadnym dokladom totožnosti, resp žiadnym iným dokladom, ktorý by mohol pri 

identifikácii pomôcť. Do tejto skupiny môžeme zahrnúť aj problémy so získavaním potrebných dokladov od 

inštitúcii mimo krajín Európskej únie, teda najmä zastupiteľských úradov príslušných tretích krajín. V tejto 

oblasti existuje istý partikularizmus vzťahov medzi zastupiteľskými úradmi tretích krajín a jednotlivými 

členskými štátmi, lebo aj napriek deklarovanej jednotnej politike Európskej únie v oblasti nelegálnej migrácie 

ako takej a najmä problematike nútených návratov, vo vzťahu k získavaniu potrebných dokladov majú 

„silnejšiu“ pozíciu staré členské štáty, na rozdiel od štátov neskôr prijatých. Rozdiely sú však aj medzi 

jednotlivými skôr prijatými členskými štátmi navzájom. 

Druhou skupinou problémov brániacich vykonaniu návratu identifikovanou v praxi sú situácie, kedy aj po 

splnení všetkých podmienok (existuje vykonateľné rozhodnutie o návrate, štátny príslušník tretej krajiny je 

stotožnený a zastupiteľským úradom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, je vydaný príslušný cestovný 

doklad oprávňujúci ho prekročiť hranice) vyhostenie nie je možné reálne vykonať. V súčasnosti napríklad v Sýrii 

prebieha vojnový konflikt a vládne tam zlá bezpečnostná situácia. Aj keby sa štátny príslušník Sýrie rozhodol 

vrátiť sa do krajiny pôvodu a teda chcel dobrovoľne splniť „povinnosť návratu“, uloženú mu v rozhodnutí 

o návrate, mal by problém sa do svojej domovskej krajiny vôbec dostať, z dôvodu absencie leteckého spojenia. 

V súčasnosti do Sýrie nelietajú žiadne komerčné lety, preto ani realizácia vyhostenia leteckou cestou 

neprichádza do úvahy. Keďže Európska únia nemá spoločnú hranicu so Sýriou, nie je možné ani jednoduché 

odovzdanie tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na spoločnej hranici. Z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej 

situácie v regióne blízkeho východu, je obtiažne, ak nie nemožné realizovať vyhostenie tranzitom cez štáty 

susediace so Sýriou. Aj keď sa štátny príslušník tretej krajiny dopustil trestnej činnosti, ktorej druh a spôsob 

vykonania zhodnotil súd vo svojom rozsudku uložením trestu vyhostenia, vyhostenie nemožno realizovať 

a takejto osobe nie je možné na základe platnej právnej úpravy naďalej obmedziť osobnú slobodu (na účel trestu 

vyhostenia), zo zaistenia musí byť prepustená a ďalej ostane na území Európskej únie. Absencia kontrol na 

vnútorných hraniciach reálne neobmedzuje pohyb takýchto osôb v rámci Schengenského priestoru. Nevieme 

presne určiť, koľkí takíto štátni príslušníci tretích krajín nebudú pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Keď 

zohľadníme aj fakt, že väčšina z nich nemá na území Európskej únie možnosť legálne sa zamestnať. Otázne je aj 

zaradenie takýchto osôb do systémov sociálneho zabezpečenia jednotlivých členských štátov. V súvislosti 

s uvedeným je potrebné podotknúť, že neexistujú presné štatistiky počtu osôb, ktoré nebolo možné vyhostiť. 

 

V septembri 2014 sa na hranici medzi Maďarskom a Srbskom, ktorá je vonkajšou hranicou Európskej únie 

začala zhoršovať bezpečnostná situácia, keďže postupne narastal počet migrantov pochádzajúcich z Kosova. Čo 

sa týka zloženia, boli to celé rodiny s deťmi, ktoré smerovali najmä do severských krajín, ale aj do Rakúska 

a Nemecka. Táto situácia sa zhoršila natoľko, že musela byť riešená v rámci spolupráce polícií Maďarska, 

Rakúska, Nemecka a Srbska, vytvorením spoločných hliadok už na území Srbska. V priebehu mesiaca február 

2015 sa situácia zlepšila na prijateľnú a štandardnými prostriedkami ochrany vonkajšej hranice zvládnuteľnú 

úroveň. Zároveň bol aj na príslušné orgány Kosova vyvinutý výrazný politický tlak. Po vyhodnotení situácie 

srbské policajné orgány znížili ochranu a prestali vykonávať zvýšené opatrenia pri ochrane hraníc. Po asi 

dvojmesačnom období relatívneho pokoja na hranici medzi Srbskom a Maďarskom, sa v máji 2015 situácia 
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podstatne zmenila. Objavila sa ďalšia vlna migrantov, no títo už pochádzali najmä z krajín ako Sýria, Pakistan, 

Irak a Afganistan. Maďarské orgány zadržiavali na tejto hranici denne okolo 1000 migrantov, z ktorých väčšina 

ihneď požiadala o udelenie azylu. Srbská strana na základe readmisnej dohody preberala denne do 30 migrantov, 

no po vzájomných rokovaniach medzi Maďarskou a Srbskou stranou sa tento počet zvýšil na 60 migrantov 

denne (v pracovných dňoch). No tieto počty boli zanedbateľné vo vzťahu k zvyšujúcim sa počtom migrantov, 

ktorí prekračovali tento úsek hranice do Maďarska. Tento veľmi ťažko zvládnuteľný migračný tlak vyústil do 

uzatvorenia spoločnej hranice medzi Maďarskom a Srbskom v mesiaci september 2015. 

 

Migračná kríza v Európskej únii v súčasnosti akceleruje spôsobom, ktorý z nej robí už teraz historickú udalosť, 

no zatiaľ s otvoreným koncom. Nemožno už hovoriť o prílive utečencov utekajúcich pred konkrétnymi krízami 

prenasledovaním, ide o masový rôznorodo motivovaný migračný pohyb. Nie je ani rámcovo možné odhadnúť 

koľko osôb sa v budúcnosti v rámci tohto pohybu vydá smerom do Európskej únie, je však isté, že ide o počty v 

rádoch státisícov až miliónov. Mechanizmy určené pre zvládanie migračných javov ako náhly nárast žiadostí 

o azyl a masové nelegálne prekračovanie vonkajších hraníc sú vo svetle týchto udalostí nefunkčné. Samotné 

počty osôb, ktoré spontánne a je potrebné podotknúť, že nelegálne prekračujú vonkajšie hranice Európskej únie 

sú nezvládnuteľné bežnými postupmi a kapacitami, ktoré majú členské štáty k dispozícii. Treba pritom 

zdôrazniť, že súčasné humanitárne problémy s osobami nachádzajúcimi sa na území Európskej únie sa 

v nasledujúcich mesiacoch zásadne zhoršia s nástupom zimy. Istým pozitívnym prvkom môže byť, že príchod 

zimy snáď bude súčasne znamenať isté obmedzenie počtov štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich 

do Európskej únie po mori. 

 

3.1 Európska migračná agenda 

Opatrenia navrhnuté Európskou komisiou ešte v máji 2015 v rámci Európskej migračnej agendy: 

• Záchrana životov na mori 

• Boj proti zločineckým prevádzačským sieťam 

• Relokácia (dočasný distribučný systém pre osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu) 

• Presídľovanie (spoločný prístup poskytovania ochrany vysídleným osobám, ktoré potrebujú ochranu) 

• Partnerstvo s tretími krajinami na riešení migrácie ešte v zárodku 

• Využívanie nástrojov EÚ na pomoc členským štátom v prvej línii 

Tieto všeobecne formulované body sa však doposiaľ nepodarilo naplniť aj z dôvodu rozdielnych postojov 

jednotlivých členských štátov. 

 

V tejto situácii možno logicky uvažovať o dvoch alternatívach postupu. Prvá je rezignovať na ochranu hranice a 

umožniť migrantom pokračovanie ďalej do cieľa, ktorý si sami vybrali, ako to už niekoľko rokov bez žiadnych 

reakcií Komisie realizuje Grécko. V poslednom období však aj štáty západného Balkánu, čiastočne Rakúsko 

(prístup polície k železničnému tranzitu z Maďarska do Nemecka) a Francúzsko (Calais). Druhou alternatívou je 

chrániť vonkajšiu hranicu a regulovať migračné pohyby aj za cenu neštandardných represívnych metód, ako to 

realizuje Maďarsko. Tieto dva prístupy je možné aj kombinovať. Oba prístupy sú však založené na možnostiach 

a perspektívach jednotlivých dotknutých členských štátov, nie Európskej únie ako celku. Táto skutočnosť však 

môže skôr prehĺbiť súčasnú kaskádu vzájomného obviňovania sa a nedôvery medzi členskými štátmi Európskej 

únie a presúvania problému na susedov. Tento proces môže viesť až k ohrozeniu fungovania Schengenu. 

V súčasnosti sa však plánovanie podporných a stabilizačných opatrení Európskej únie v krajinách, kde sa 

utečenci najmä zo Sýrie reálne nachádzajú, sa dostáva z roviny politických prehlásení do roviny finančného 

a operačného plánovania. Tento vývoj zodpovedá aj dlhodobo zaznievajúcim požiadavkám Slovenskej 

republiky. Za zmienku stojí skutočnosť, že v zozname týchto opatrení sa nenachádza žiadna zmienka 

o presídľovaní do Európskej únie. Konsolidácii politickej vôle na podporu návrhov Komisie napomáha aj fakt, 

že rozpočtová a finančná kríza v Grécku sa nateraz javí byť pod kontrolou a krízové migračné javy sa objavujú 

už aj hlboko vo vnútrozemí Európskej únie, preto sa Európska migračná agenda stala hlavným bodom agendy 

Európskej únie. 

V rámci tejto agendy je jednoznačné, že účinne možno migráciu riadiť iba vtedy, ak sa všetci aktéri v Európskej 

únii dohodnú na spolupráci. V tejto agende sú definované štyri úrovne činnosti v záujme spravodlivej, 

spoľahlivej a realistickej migračnej politiky Európskej únie. Otázkou však stále ostáva, kedy sa všetky tieto 

opatrenia začnú uplatňovať, aby zabezpečili realizáciu takej migračnej politiky, ktorá bude rešpektovať právo 

žiadať o azyl, reagovať na humanitárne výzvy, poskytovať jasný európsky migračno-politický rámec a ktorá 

bude aj dlhodobo uplatniteľná. 

Vhodným mechanizmom na dosiahnutie vyššie načrtnutých vízií by mohlo byť napr. zavedenie vízového 

mechanizmu, ktorý by spočíval v tom, že vízum dostane každý, kto o vízum požiada (výnimku by tvorili 

osoby, ktoré porušili pobytový režim v minulosti a tie osoby, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov nežiaduce 

v Európskej únii) ak vyplní formulár so stanovenými otázkami a podpíše vopred súhlas s tým, že ak poruší 

podmienky pobytu, súhlasí s vyhostením do krajiny pôvodu, podrobí sa určenej evidencii, ktorá už dnes 
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funguje – fotografia, odtlačky prstov a vloženie do príslušného informačného systému (VIS – vízový 

informačný systém). Vízum by bolo udelené bez určenia doby pobytu. Pre tých, ktorí z rôznych dôvodov 

nemôžu ísť na príslušný zastupiteľský úrad a žiadať o vízum, nemajú cestovné doklady alebo by mali pocit 

ohrozenia, by existovala možnosť udelenia víza na hraniciach. Nemuseli by hneď žiadať o azyl. Pred tým by 

však malo dôjsť k zavedeniu entry-exit systému na vonkajších hraniciach Európskej únie 

a zároveň  k urýchlenému vytvoreniu a spusteniu centrálneho systému evidencie pobytov v Európskej únii, 

ktorý doposiaľ absentuje a existuje len na národných úrovniach. Do tohto informačného systému by bola každá 

krajina Európskej únie povinná vložiť osobu, ktorá je v príslušnej krajine zamestnaná, resp. podniká, či študuje 

a pod. alebo v ktorej platí odvody do sociálneho a zdravotného systému. 

Kontrola osôb vo vnútrozemí by sa vykonávala na základe odtlačkov prstov. Ak by sa štátny príslušník tretej 

krajiny nachádzal v databáze VIS a entry-exit od doby vstupu by neuplynula zákonná doba pobytu a mal by 

preukázateľne zabezpečený pobyt (peniaze na účte, voucher, zabezpečenie ubytovania a pobytu pozývateľom 

a pod...), voči takémuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny by neboli vyvodené žiadne sankcie. Ak by sa 

nachádzal v uvedených systémoch, ale doba pobytu by presahovala určenú lehotu na pobyt, musel by doložiť, že 

má prostriedky na pobyt a nie je príťažou pre sociálny a zdravotný systém krajín Európskej únie (tí, ktorí by boli 

zamestnaní, študovali by a pod. by mali doklad, ktorý by bol overiteľný napr. cez informačný systém Pobyty, do 

ktorého by boli vložené údaje o takýchto osobách. V systéme by mohli byť aj údaje o zaplatení odvodov do 

sociálnej a zdravotnej poisťovne). Ak by sa v rámci kontroly vo vnútrozemí zistilo, že osoba sa nenachádza 

v systéme entry-exit, ani v informačnom systéme Pobyty, alebo by nevedel doložiť pri pobyte nad určenú lehotu, 

že nie je príťažou pre sociálny a/alebo zdravotný systém Európskej únie, znamenalo by to, že vstúpil na územie 

Európskej únie nelegálne resp. sa zdržiava na jej území nelegálne a bol by okamžite vyhostený bez skúmania 

ďalších dôvodov. 

Na spustenie tohto systému do plnej prevádzky však ešte musíme počkať. Paralelne so zavádzaním tohto 

systému je však potrebné participovať na uplatňovaní opatrení Európskej migračnej agendy rozdelených do 

štyroch oblastí: 

1. Odstraňovanie podnetov na nelegálnu migráciu 

2. Riadenie hraníc – zabezpečenie vonkajších hraníc a záchrana ľudských životov 

3. Silná spoločná azylová politika 

4. Nová politika v oblasti legálnej migrácie 

 

3.1.1 Odstraňovanie podnetov na nelegálnu migráciu 

V rámci odstraňovania podnetov na nelegálnu migráciu, je dôležité riešenie prvotných príčin neregulárneho a 

núteného vysídľovania v tretích krajinách, za týmto účelom je potrebné vysielať styčných úradníkov pre 

migráciu do kľúčových tretích krajín. Títo styční úradníci však musia mať mandát Európskej únie a nie 

jednotlivých členských štátov. Rovnako je dôležité prehodnotenie poskytovania rôznych sociálnych benefitov 

osobám, ktoré sa na území Európskej únie zdržiavajú nelegálne a napriek poskytnutej súčinnosti nie je z ich 

strany záujem o integráciu a spolupodieľanie sa na zabezpečovaní prostriedkov pre vlastnú existenciu. 

Úsilie v boji proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi musí byť koordinované v rámci jednotlivých členských 

štátov, ako aj s orgánmi tranzitných tretích krajín a krajín pôvodu, keďže táto trestná činnosť má zjavne 

nadnárodný charakter a zisky z tejto trestnej činnosti sú enormné. 

Zefektívniť systém návratu, ktorý ako už bolo uvedené nefunguje dobre a táto skutočnosť len povzbudzuje 

k ďalšej nelegálnej migrácii. Agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach Európskej 

únie – Frontex, by mala mať posilnený mandát vo vzťahu k iniciovaniu vlastných misií návratu, ktoré 

v súčasnosti iba koordinuje.  Je potrebné, aby jednotlivé členské štáty prísne dodržiavali podmienky 

poskytovania medzinárodnej ochrany, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu a tzv. azylovej migrácii. 

 

3.1.2 Riadenie hraníc – zabezpečenie vonkajších hraníc a záchrana ľudských životov 

V tejto oblasti sa javí ako prioritné posilnenie úloh a kapacít agentúry Frontex, pokračovať v budovaní systému 

Eurosur. Je to európsky systém hraničného dozoru zameraný na zlepšenie riadenia vonkajších hraníc. 

S uvedeným súvisí už vyššie spomínané sprevádzkovanie entry-exit systému a Programu registrovaného 

cestujúceho. Jednoznačne je potrebné klásť dôraz na ochranu vonkajšej hranice Európskej únie a zamedziť 

nekontrolovanému pohybu osôb cez tieto hranice. Dôsledky takéhoto laxného prístupu jednotlivých členských 

štátov na vonkajšej hranici Európskej únie budú znášať aj ostatné členské štáty. V súčasnosti nebola Európska 

únia pripravená na takýto masový presun ľudí a teda v niektorých prípadoch ani nie je v reálnych možnostiach za 

súčasného stavu síl a prostriedkov adekvátne reagovať. Zároveň je nevyhnutné posilňovať schopnosti tretích 

krajín riadiť svoje hranice. 

 

3.1.3 Silná spoločná azylová politika 

Ako už bolo uvedené, je nevyhnutné jednotné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému, s 

efektívnejším vysporiadaním sa so zneužívaním tohto azylového systému, keďže príliš veľa žiadostí o azyl je 
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neopodstatnených a zamietnutých. To spôsobuje obmedzenie schopnosti členských štátov poskytnúť včas 

medzinárodnú ochranu tým, ktorí ju potrebujú. Dublinský systém (systém určenia zodpovednosti konkrétneho 

štátu za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny), v súčasných 

počtoch žiadostí je jeho dodržiavanie problematické a aj rozhodovanie v lehotách určených príslušnými 

právnymi predpismi Európskej únie je v takýchto počtoch ťažko splniteľné. 

 

3.1.4 Nová politika v oblasti legálnej migrácie 

Dobre riadená regulárna migrácia a vízová politika, s ktorou súvisia aj dlhodobé hospodárske a demografické 

výzvy Európskej únie. Zefektívnenie smernice o modrej karte, za účelom pritiahnutia talentov do Európy. V tejto 

oblasti je asi najväčšou výzvou účinná integrácia, ktorá ale v žiadnom prípade nemôže byť chápaná formálne. Je 

zrejmé, že nie je možné integrovať také osoby, ktoré sa integrovať nechcú resp. integrácii sa bránia. V súčasnosti 

už v štátoch západnej Európy fungujú paralelné právne systémy, v rámci ktorých si prisťahovalci riešia svoje 

protiprávne konania mimo dosahu justičných orgánov týchto štátov. Ak nie sú štátni príslušníci tretích krajín, 

resp. aj noví občania Európskej únie pôvodom z tretích krajín ochotní akceptovať právny poriadok Európskej 

únie a jednotlivých členských štátov, nespĺňajú podmienku účinnej integrácie, s dôsledkami ohrozujúcimi tento 

právny poriadok. 

 

4. ZÁVER 

Štáty Európy spojené v Európskej únii, otvorením vnútorných hraníc vytvorili silný „európsky štát“. Tak ako 

každý štát, ani Európska únia sa nechce uzatvoriť pred okolitým svetom, a preto musí aj ona riešiť otázky vstupu 

a pobytu cudzincov na svojom území. Minulosť ukázala, že čisto národná pôsobnosť a opatrenia nemôžu 

zabrániť vzrastajúcemu nekontrolovateľnému prisťahovalectvu. Súčasné enormné počty štátnych príslušníkov 

tretích krajín nelegálne prekračujúcich hranice Európskej únie však efektívnosť tohto systému spochybnili. 

Keďže tí štátni príslušníci tretích krajín, ktorí podmienky na vstup a pobyt nespĺňajú, na územie Európskej únie 

je im vstup odopretý. No keď sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podmienky na pobyt a vstup v žiadnom 

prípade nespĺňa, dostane nelegálnym prekročením hraníc na územie Európskej únie, je mnohokrát zložité, ak nie 

nemožné, realizovať jeho návrat do domovskej krajiny, resp. krajiny tranzitu. Spoločný vnútorný priestor 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti teraz prechádza skúškou a je na jednotlivých členských štátoch a orgánoch 

Európskej únie, aby tieto negatívne javy dokázali eliminovať s využitím všetkých svojich oprávnení načrtnutým 

spôsobom. Primárnym záujmom všetkých zúčastnených musí byť ochrana záujmov občanov Európskej únie. 
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DIGITIZATION, EVIDENCING, IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION IN 

THE PROCESS OF CYBERNETIC CRIMINALITY INVESTIGATION 
 

 

Abstract: This article deals with problems of process of investigating in a digital world. This problematic is very 

interesting for theoreticians from many science disciplines (philosophy, mathematics), but also for experts, 

which are directly connected with digital world (constructers, designers of computer networks a systems). It 

receives a big interest from criminalists, who are dealing with applying of the theory of knowing to digital world 

from the point of view of process of revealing, investigating and preventing cybernetic criminality. Answering to 

basic question dealing with knowing of digital world with help of criminalistic (forensic) analysis, computer 

systems and networks, also with the help of digital data carriers from the point of view of recognizing their 

content is the key base for experts activity. 

Keywords: digital world, cyberspace, forensic analysis, forensic examination of computer systems and 

networks; electronic documents 

 

 
1.  POZNÁVÁNÍ DIGITÁLNÍHO SVĚTA V SOUČASNOSTI 

Dnešní digitální svět se dnes nachází všude kolem nás a to bez ohledu na to zda si to přejeme nebo nikoli. Někdy 

se jedná o autonomní systémy (elektronika v automobilu) pracující prakticky bez interakce s člověkem, někdy o 

informační systémy v klasickém slova smyslu, sloužící pro sběr, zpracování, ukládání, vyhledávání a šíření 

informací, jehož prvky jsou informační a komunikační technologie, data a lidé. Cílem informačního systému je 

efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů4. V okamžiku, kdy jsou jednotlivé prvky informačních 

systémů nebo informační systémy jako takové propojovány prostřednictvím Internetu (obecně ale jakýmkoliv 

způsobem), můžeme hovořit o kyberprostoru.  

Poznání je procesem nabývání znalostí o reálném světě (poznávání), jehož výsledkem je snížení entropie, tedy 

získání nějakého poznatku. Poznání není emotivní či subjektivní, ale objektivní, jako výsledek spolehlivého, 

důvěryhodného a ověřitelného poznávacího procesu.  

Otázkou na této cestě zůstává, zda je člověk opravdu schopen o svých poznatcích vypovídat, tj. zda objektivní 

fakta nebudou zatížena osobním vnitropsychickým kognitivním modelem referujícího (a následně stejným 

modelem, či můžeme říci osobností) příjemce sdělení. Při komunikaci lidé zpravidla jednají a reagují subjektivně 

– na základě současné situace a také na základě své minulosti, dřívějších zkušeností, postojů, kulturních návyků 

a spousty s tím spojených činitelů. Z toho vyplývá, že akce a reakce při komunikaci jsou určovány nejen tím, co 

bylo řečeno, ale i způsobem, jak si zúčastněná osoba vykládá to, co bylo řečeno. Díky tomu si dva lidé 

naslouchající témuž sdělení mohou často vyložit jeho význam velmi odlišně. Ačkoli slova a gesta jsou stejná, 

každý z nich si je vykládá subjektivně z prostého důvodu zejména proto, že každý člověk je jiný a má i jiné 

zkušenosti5. 

Informace je poznatek týkající se jakýchkoliv objektů, např. fakt, událostí, věcí, procesů nebo myšlenek, včetně 

pojmů, který má v daném kontextu specifický význam6. V případě mezilidské komunikace je ovlivněna výše 

uvedeným osobními faktory a vlivy. V případě strojové komunikace prostřednictvím kanálu, spojujícího zdroj a 

přijímač informací může mít na kvalitu informace vliv rušení (šum, jako rušivý signál, který v průběhu 

komunikace mění a poškozuje přenášenou zprávu), ale nenastává zde interpretační problém – přijatá nula bude 

stále nulou a jednička jedničkou. Stále větší problém nám v procesu poznávání činí vzrůstající složitost 

informačních systémů a sítí. Běžící informační systém, kde probíhá mnoho paralelních procesů, komunikujících 

                                                           
1 prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M, Fakulta podnikání, Vysoké učení tchnické v Brně, Právnická fakulta, Masaryková univerzita v 

Brně,smejkal@znalci.cz 
2 prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc. dr. h. c. mult. Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 150/20, 821 02 Bratislava, e-mail: 

viktorporada@vskv.cz.;  
3  doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, Česká republika, e-mail: 
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4 MATES, V., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012, s. 21. 
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mezi sebou a s uživateli, jejichž stav je v každý okamžik variabilní a mnohdy neopakovatelný, klade velké 

překážky a možná i činí nemožným beze zbytku poznat vnitřní svět počítačových systémů.  

Zatímco jejich tvůrci mají možnost modelování a trasování krok po kroku, přičemž řízenými experimenty mohou 

získávat informace o tom, co se v systému do značné míry odehrává, v případě zjišťování toho, co se odehrálo 

ante tempora (tedy v minulosti), především pro účely soudních a správních řízení, především pak pro účely 

trestního řízení, je situace velmi složitá. Digitálním světem a dokazováním obsahu elektronických dokumentů 

jsme se již částečně zabývali7. 
 

2.  POZNÁVÁNÍ POMOCÍ ZKOUMÁNÍ POČÍTAČOVÝCH/DIGITÁLNÍCH STOP 

Každé technologické zařízení, které získává, zpracovává, předává nebo uchovává data, zanechává záznamy 

(odrazy) o své činnosti. Tyto záznamy z kriminalistického hlediska jsou stopami. V oblasti IS/IT jsou tedy 

především digitální stopy, které lze definovat podle SWGDE (Scientific Working Group on Digital Evidence) 

jako jakékoliv informace s vypovídající hodnotou, uložené nebo přenášené v digitální podobě8.  

Z hlediska trestního či správního řízení je ale pro nás možná užitečnější užší definice International Organization 

of Computer Evidence (IOCE), která definovala původně digitální stopu jako jakoukoliv informaci, uloženou 

nebo přenášenou v binární formě, která může být předložena soudu jako věcný důkaz. V této definici je kladen 

důraz na předkládání důkazů soudu a právě předložitelnost důkazu soudu je hlavním kritériem úspěšnosti 

kriminalistické počítačové analýzy (na rozdíl od tzv. znalecké analýzy prováděné za účelem soukromoprávním).  

Chceme-li zjistit a tím také rozhodnout, zda je digitální svět poznatelný, pak nezbývá než zpětně rekonstruovat 

událost, která proběhla v minulosti a to pomocí změn v materiálním prostředí a v paměti osob, které mají 

souvislost (příčinnou, místní, časovou, ale mnohdy i náhodnou či jinou, nejlépe však současně příčinnou, místní 

a časovou. V tomto případě v kriminalistice pracujeme s kriminalistickou stopou nebo stopami. 

V tomto případě poznávání jde o počítačové nebo digitální stopy. Lze říci, že digitální stopa je fyzikální 

interpretací (záznamem) nehmotné informace, zakódované do digitálního formátu.9 Digitální stopy se nacházejí 

v počítačových systémech a na nosičích dat,10 případně kdekoliv v kyberprostoru. Jejich vlastnosti jsou ovšem 

takové, že příliš neusnadňují práci orgánů činných v trestním řízení, resp. jimi ustanovených znalců. Patří sem 

kromě dalších zde uvedených11 také ty vlastnosti, které souvisejí s pomíjivým stavem informačního obsahu 

složitých počítačových systémů: 

 nehmotnost digitálních stop, 

 latentnost digitálních stop, 

 manipulovatelnost s časem v počítačových systémech, 

 velmi nízká životnost digitálních stop, 

 způsob uchování záznamů, 

 dynamika činnosti počítačových systémů,  

 komplexnost prostředí, 

 vysoký stupeň interní a externí interakce probíhajících procesů, 

 velký geografický rozsah prostoru s digitálními stopami. 

 

3.  STATICKÁ A DYNAMICKÁ ANALÝZA DIGITÁLNÍCH STOP 

Jednou ze základních zásad při zajišťování digitálních stop je zachování jejich integrity a z toho 

vyplývající postup, který předpokládá pořízení identických binárních kopií originálních nosičů dat a jejich 

autentizace pomocí kontrolního součtu a provádění digitální forenzní analýzy na takto pořízených kopiích. Tento 

postup je charakteristický pro tzv. „klasickou“ digitální forenzní analýzu statických datových nosičů. V současné 

době je však v mnoha případech potřeba analyzovat obsah dynamických pamětí digitálních informačních a 

komunikačních technologií. V tomto případě nastává problém, protože pro pořízení kopie operační paměti nebo 

pro „živou“ analýzu informací a dat takové paměti je nutné spustit program, který tyto činnosti provádí. Spuštění 

programu však je možné pouze způsobem, že se tento program nahraje do operační paměti, tj. do paměti, kterou 

je potřeba kopírovat/analyzovat. Dochází tak ke změně předmětu zkoumání. 

Pro tradiční digitální forenzní analýzu je charakteristické, že po zajištění dat pracuje s takovými daty, která jsou 

uložena na médiích s dlouhou dobou životnosti. To umožňuje detailní zkoumání, opakování jednotlivých SOP, 

                                                           
7PORADA, V. Digitální svět a dokazování obsahu elektronických důkazů. In:Bezpečnétechnologie, systémy a management 2013“. Sborník 

mezinárodní konference Zlín: FAI UTB, 2013, PORADA, V. Dokazování obsahu elektronických dokumentů. Košická bezpečnostná revue, 

2, 2012, PORADA, V., BRUNA, E. Je vůbec poznatelný digitální svět? In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 21 – 22. 3.2013 v Poprade. Ružomberok: Verbum, 2013. ISBN 978-561-0030-1. 
8 RAK, R., PORADA, V. Charakteristiky a specifika digitálních stop. Bezpečnostní teorie a praxe, 2005, č. 1, s. 71 – 84, resp. PORADA, V., 

RAK, R. Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách. Soudní inženýrství, XVII., 2006, č. 1, s. 3 – 21. 
9PORADA, V. ŠEDIVÝ, P. Praktická využitelnost kriminalistických a forenzních aplikací v oblasti počítačové/kybernetické kriminality. 

Karlovarská právní revue, 2012, č. 3, s. 94 – 114. 
10 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2012, s. 282.  
11 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe, s. 306 a násl. 
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verifikaci výsledků jinými metodami digitální forenzní analýzy nebo i dodatečné provedení analytických kroků i 

s odstupem několika let, např. pro účely dodatečných analýz, pro ověření/demonstraci správnosti analytických 

postupů před soudem apod.  

Naproti tomu digitální forenzní analýza živých systémů (Live Forensics) se zabývá postupy získávání a analýzy 

digitálních stop ze systémů digitálních informačních a komunikačních technologií v případě, že tyto systémy 

nelze pro účely digitální forenzní analýzy vypnout nebo je nutné je pro získání určitých specifických informací 

ponechat zapnuté („živé“). 

Hlavním problémem je extrémní dynamičnost prostředí digitálních stop. Organizace, provozující složité IS 

s mnoha uživateli, běžícími programy a procesy a rozprostírající se v lokálních i vzdálených umístěních (LAN, 

WAN) nikdy samy nedopustí „klasické ohledání místa trestného činu“ s vyloučením všech osob a činností po 

dobu ohledání a zajištění věcných důkazů, tedy včetně digitálních stop. Vyšetřování, expertiza musí být vedena v 

živém, produkčním prostředí, v krajním případě ze záložních nebo archivních médií. Produkční prostředí je ale 

extrémně dynamické, generuje obrovské množství transakcí, které mohou přepisovat, zneplatňovat či mazat 

skutečné, relevantní digitální stopy (důkazy). Pokud s aplikací pracuje větší množství uživatelů, 

pravděpodobnost zajištění relevantních důkazů s rostoucím časem prudce klesá. Naopak pachatel má dostatek 

času a prostoru aby stopy smazal nebo pozměnil. Situace je komplikována tím víc, má-li tato osoba dostatečné 

znalosti a oprávnění (administrátorské). Kritické aplikace musí být proto navrženy podle přísných 

bezpečnostních pravidel (oddělení pracovních rolí zaměstnanců, logování transakcí, archivace dat, průběžný 

monitoring apod.). Pokud tyto pravidla při vývoji nebo v provozu nejsou dodržována, hledání pachatele je velmi 

komplikovanou záležitostí s vysokou mírou nejistoty výsledku a velkou investicí do zdrojů vyšetřování12. 

Digitální forenzní analýza běžících počítačových systémů se proto musí vypořádat s několika problémy: 

 v živých systémech dochází k neustálým změnám dat, zkoumaný systém pracuje, neustále zpracovává 

data, tato se neustále přesouvají z pevného disku do operační paměti a procesoru počítače a nazpět. 

Jakákoliv analýza, zjištění nebo kopie dat tedy odpovídá pouze stavu systému v době, kdy analýza, 

zjištění nebo kopie dat byly provedeny; 

 jakýkoliv forenzní programový nástroj, který je k digitální forenzní analýze živých systémů použit, se 

stává součástí takového systému, a tím provede v tomto systému změny. Nejedná se pouze o změnu 

v operační paměti, kde takový forenzní nástroj pracuje, ale dochází i ke změnám na pevných discích, 

byť forenzní nástroje tohoto druhu jsou postaveny tak, aby na originální datové nosiče zkoumaného 

systému v žádném případě nezapisovaly. Změny v datech na originálních pevných discích zkoumaného 

systému jsou způsobeny principem práce operačního systému zkoumaného počítače, protože (až na 

výjimky) všechny operační systémy běžně využívají pevný disk k tzv. odkládání částí momentálně 

nepoužívané operační paměti na disk (tzv. swapování), a tím se může „obraz“ forenzního nástroje, který 

primárně běží pouze v operační paměti, dostat i na pevný disk. Při takovémto druhu forenzní analýzy je 

třeba se s touto skutečností vyrovnat a takové změny identifikovat, zdůvodnit a zhodnotit jejich vliv na 

originální data; 

 forenzní nástroje pro digitální analýzu živých systémů musí pro svoji práci použít alespoň minimální 

sadu funkcí běžícího originálního operačního systému. Riziko, že takový systém je modifikován 

nedefinovatelným způsobem je vždy potřebné zvažovat a výsledky získané tímto způsobem vždy 

kriticky přehodnocovat13. 

Zde se zřejmě dostaneme do situace, kdy budeme muset kombinovat monitorování (sledování) běžícího systému 

resp. některého z jeho uživatelů a zaznamenávání statických stavů systému, byť ve velice krátce po sobě 

jsoucích okamžicích.  

Zajímavou otázkou je, zda monitorování chování určitého uživatele „uvnitř“ počítavého systému je podřaditelné 

pod některý druh činnosti, kterou umožňuje platné znění trestního řádu, jako je odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu podle § 88 nebo zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a trestního 

řádu.14 Zřejmě nikoliv, protože dané činnosti předpokládají sledování přenosu dat mezi uživatelem a příjemcem, 

přičemž pracuje-li trestní řád s pojmem „telekomunikační provoz“, pak s přihlédnutím k dikci § 97 zákona o 

elektronických komunikacích15 se tím rozumí odposlech a záznam zpráv přenášených veřejnou komunikační sítí 

nebo pomocí veřejně dostupné služby elektronických komunikací. 

Sledování provozu v počítačových sítích naproti tomu může být podřazeno pod tuto činnost, a to vzhledem 

k obecné definici služby elektronických komunikací dle § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích16. 

                                                           
12 PORADA, V., RAK, R. Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách. Soudní inženýrství, XVII., 2006, č. 1, s. 3 – 21. 
13 PORADA, V. ŠEDIVÝ, P. Praktická využitelnost kriminalistických a forenzních aplikací v oblasti počítačové/kybernetické kriminality. 

Karlovarská právní revue, 2012, č. 3, s. 94 – 114. 
14 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
15 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

ve znění pozdějších předpisů. 
16 Poněkud klopotná definice zní takto: službou elektronických komunikací se rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá 
zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích 
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Problémem ovšem je komplexnost a obtížná přiřaditelnost přenášených informací k určitému objektu či 

subjektu. Těžko předem určit, zda ta která činnost systému, která je zaznamenána v rámci síťového provozu, je 

činností iniciovanou uživatelem nebo automatickou činností systému. Navíc v procesu zaznamenávání síťového 

provozu se nejedná o jeho analýzu, která jediná může věrohodně určit zdroje, které iniciovaly zaznamenaný 

provoz17. 

Trestní řád dále umožňuje sledování osob a věcí, jež je v ust. § 158d definováno jako získávání poznatků o 

osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky, přičemž sledování, při 

kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného 

povolení státního zástupce. Otázkou ovšem je míra součinnosti provozovatele systému, která podle cit. ust. 

zákona není zřejmě vynutitelná. Z hlediska kriminalistické počítačové analýzy je pro nás klíčové, abychom 

mohli konformně správným a přísně legálním způsobem najít, zadokumentovat a provést důkazy, zjištěné 

z digitálních stop. Musíme ovšem počítat s tím, že takto nemusíme získat všechny informace, které mohou být 

skryté nebo nekopírovatelné. Jejich průkazní hodnota je proto slabší18. 

 

4.  IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY 

Pojmy jako „identifikace a autentizace“ jsou jedněmi z nejčastěji používaných v oblasti bezpečnosti 

informačních systémů. Tam představují základní kameny při budování zabezpečeného informačního systému. 

Nicméně stejně tak hrají významnou roli při vyšetřování kybernetické kriminality, kdy budeme zkoumat v prvé 

řadě, jakým způsobem byl trestný čin spáchán, tedy mj. i jakým způsobem získal pachatel přístup k 

počítačovému systému a nosiči informací (viz skutkové podstaty tr. činu podle ust. § 230 trestního zákoníku 

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, nebo ust. § 231 trestního zákoníku Opatření a 

přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat. 

Následně nám to může pomoci odhalit a usvědčit pachatele (a samozřejmě by tato zjištění měla sloužit ke 

zlepšení zabezpečení, tj. k prevenci.19) Za tím účelem především zkoumáme tzv. logy – záznamy o činnosti 

počítačového systému a všech osob (uživatelů, administrátorů, servisu atd.) v něm.  

Trestný čin podle § 230 v sobě zahrnuje pět různých jednání, konkrétně: 

1. neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo jeho části – odst. 1, 

2. neoprávněný zásah do dat nebo do počítačového systému – odst. 2 písm. a), b), d), 

3. falšování údajů související s počítači – odst. 2 písm. c), 

4. podvod související s počítači – odst. 3 písm. a), 

5. neoprávněný zásah do systému – odst. 3 písm. b). 

V ust. § 230 odst. 1 se hovoří o překonání bezpečnostního opatření a tím neoprávněném získání přístupu k 

počítačovému systému. Nejčastějším způsobem neoprávněného přístupu je, že se pachatel vydává za někoho 

jiného, tj. oprávněného uživatele. Je přitom nepodstatné, zda se k přístupovým údajům dostane lstí (tzv. 

sociálním inženýrstvím20), odposlechem (monitorováním znaků psaných na klávesnici uživatelem) nebo útokem 

hrubou silou, kdy pachatel, ať již ručně nebo pomocí robota zkouší hesla tak dlouho, až se trefí. 

 

4.1 Identifikace a autentizace 

Identifikaci lze stručně definovat jako zjištění identity (totožnosti) subjektu, které se provádí porovnáváním 

osobních údajů nebo projevů osobní povahy fyzické osoby s jinými, které jsou obvykle zachyceny na nějakém 

nosiči, zatímco autentizací je ověření, že subjekt je tím, za koho se prostřednictvím této identity vydává. 

Obecně identifikací rozumíme rozpoznání jakékoliv entity systémem, a to na základě určitého identifikátoru, 

který je spojen s určitou osobou nebo věcí, reprezentuje jeho / její identitu a může být znám jiným osobám. U 

lidí je to jméno a příjmení, uživatelské jméno, rodné číslo, číslo sociálního pojištění, bezvýznamový identifikátor 

atd., u věcí to může být poznávací značka automobilu, výrobní číslo, úředně přidělené číslo (např. osobního 

dokladu) apod.  

Při autentizaci dochází k ověřování proklamované identity subjektu. U lidí se provádí se předměty (průkazy, 

čipové karty, mobilní telefony a jiné), svědky, projevy osobní povahy (podpis, hlas, chůze atd.), osobními 

vlastnostmi (otisk prstů, duhovka oka), znalostmi (hesla, PIN, odpovědi na kontrolní otázku apod.). U věcí to 

může být ověření proti kontrolnímu seznamu, vyslání automatizovaného dotazu a porovnání odpovědi 

s informací uloženou v systému atd. 

                                                                                                                                                                                     
používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a 

služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami 

elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích 
elektronických komunikací. 
17 PORADA, V. ŠEDIVÝ, P. Praktická využitelnost kriminalistických a forenzních aplikací v oblasti počítačové/kybernetické kriminality. 

Karlovarská právní revue, 2012, č. 3, s. 94 – 114. 
18 SMEJKAL, V. Současné možnosti boje proti počítačové kriminalitě. Data Security Management, XV., 2011, č. 4, s. 18 – 23. 
19 Viz např. MATES, V., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012, s. 

397 – 448.  
20 Viz např. MITNICK, K., SIMON, W. Umění klamu. Gliwice: Helion, 2003. 
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Autentizace (ověření pravosti proklamované identity), případně autorizace (přiřazení služeb ICT autentizované 

osobě) v oblasti informačních systémů a elektronických dokumentů je v současnosti velmi aktuálním 

problémem, který se potýká s několika protichůdnými požadavky: na uživatelskou jednoduchost, rychlost 

ověřování, bezpečnost, věrohodnost a náklady.  

Informační technologie v případě autentizace uživatelů musí zajistit stejné podmínky jako při klasicky 

realizovaných činnostech, tzn. zajistit výměnu dat mezi oprávněnými uživateli při zajištění neodmítnutelnosti 

provedených činností. Při komunikaci na dálku, stejně jako v případě komunikace člověk/stroj (či stroj/stroj) je 

situace ještě složitější, než při osobním styku (fyzické přítomnosti obou stran – osoby autentizované a 

autentizující), protože možnosti podvrhu identity jsou daleko vyšší. V případě živé hlasové komunikace 

(telefonní bankovnictví) je míra rizika velmi diverzifikovaná – od vysokého v případě identifikace opakujícím se 

heslem či jejich malou množinou (číslice z rodného čísla), až po zanedbatelné (při použití tabulky jednorázových 

hesel či autentizační kalkulačky). Při autentizaci pomocí technologických nástrojů je riziko obvykle střední až 

vysoké, přičemž je funkcí nejen vlastností metody či produktu, ale i chování uživatele a vlastností prostředí, v 

němž je autentizace prováděna. 

Při autentizaci subjektu dochází k ověření jeho identity na základě: 

• vlastnictví – magnetická nebo čipová karta, token, autentizační kalkulačka; 

• znalosti – heslo, PIN, tajný klíč; 

• charakteristiky – biometrické informace. 

Úspěch do jisté míry závisí na dobře propracovaném procesu využití těchto parametrů.  

Volba vhodného hesla či jiného autentizačního prostředku je z hlediska bezpečnosti běžných uživatelů ICT 

klíčová, přitom ale ochrana jednoduchým, opakujícím se, dlouhodobě používaným heslem představuje nejnižší 

možnou úroveň ochrany ICT a nedoporučuje se. Nebo lze také říci, že v případě autentizace současnou 

nejrozšířeněji metodou – jednoduchým heslem, lze tuto autentizaci nejsnadněji obejít, resp. falšovat, což může 

mít vliv na nemožnost odhalit pachatele a dokázat mu jeho jednání. Jsou známy případy, kdy pachatel se 

přihlásil pod identifikačním označením spolupracovníka, úspěšně se přihlásil do systému využívaje znalosti jeho 

hesla, provedl nelegální operaci a opět se odhlásil. Osoba, pod jejíž identitou byla operace provedena, byla 

dlouho považována za pachatele, zatímco skutečný pachatel užíval peněz, které touto transakcí získal.  

Částečně je toto riziko sníženo používáním tzv. autentizační fráze (passphrase), kdy místo krátkého hesla 

použijeme heslo vytvořené ze smysluplné, leč dlouhé věty – např. zcela jistě bude bezpečnější fráze „Jezdím rád 

do slovenských Tater“ než heslo „Božena“ a přitom si ji uživatel snadněji zapamatuje, nežli heslo 

„qm0*UT/edb_7!w“. Samozřejmě ani tento způsob ochrany nechrání informační systém před odposlechem nebo 

vylákáním přístupových údajů.  

V současné době se proto musíme orientovat na silnou či více parametrovou autentizaci, kdy je řešení postaveno 

na kombinaci dvou, popř. tří autentizačních parametrů. Jelikož převažuje takřka absolutně jednoparametrová 

autentizace (heslem, mnohdy dosti primitivním), potom coby vrchol bezpečí je zaváděna dvouparametrová 

autentizace, která dnes stále více využívá čipových karet, nebo autentizačních tokenů, kdy se pracuje s 

kombinací faktoru vlastnictví a znalosti (vlastnictvím karty či autentizační kalkulačky a současně znalost PIN 

nebo hesla). Trojfaktorová autentizace pracující s biometrickými informacemi do určité míry eliminuje základní 

slabiny systémů s parametrem postaveným na heslech či PIN, kdy:  

• Při využití PIN nebo hesla uživatelé mohou neúmyslně ohrozit privátní údaje tím, že nechají ID a PIN bez 

dozoru. 

• Uživatelé s více hesly si je většinou poznamenávají a ukládají na nezabezpečených místech, případně používají 

tatáž hesla v různých systémech. 

• Čipové karty a tokeny mohou být odcizeny. 

• Uživatelé mají možnost diskreditovat jak hesla, tak i autentizační zařízení. Nejčastěji se tak stane 

zpřístupněním hesla či tokenu včetně PIN jiné osobě, a to úmyslně (aby někdo udělal transakci za ně) či 

neúmyslně (např. předáním počítače do opravy). Oba případy se již v kriminalistické praxi vyskytly, kdy osoba, 

která získala přístup k zařízení, jej zneužila pro provádění nelegálních operací pod jménem původního, 

oprávněného uživatele.   

Přitom riziko může být spojeno nejen s autentizovanou osobou a jejím chováním nebo s nedostatečně 

zabezpečeným produktem. Při vzdáleném přístupu se útok může uskutečnit kdekoliv na trase od autentizované 

osoby k autentizačnímu místu. 

Útok může směřovat, na: 

1. nástroj pro autentizaci (kartu – magnetický proužek, čip; token; počítač; bankomat či platební terminál; 

snímač otisku prstů apod.), 

2. prostředí, v němž se nachází autentizovaná osoba (počítač obsahující spyware, modifikovaný bankomat), 

3. prostředí sloužící pro přenos dat (útok na protokol, Man-in-the-Middle atd.), 

4. autentizační místo (podvržení dat v procesu autentizace – změna údajů v autentizační databázi, modifikace 

software), 
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5. uživatele samotného (a jeho zmatení, aby se přihlásil do systému útočníka, ne do skutečného, např. v případě 

phishingu nebo při tzv. sociálním inženýrství, spočívajícím v manipulaci lidí za účelem provedení určité akce 

nebo získání určité informace).21 

Útoky proti autentizacím uživatelů se vyskytují zejména v prostředí bankovních transakcí. Pomineme-li phishing 

a pharming,22 je nejčastějším cílem útoků pracovní stanice uživatele se vzdáleným přístupem do informačního 

systému, kdy se útočník snaží získat uložené citlivé informace (privátní klíče apod.) nebo určitou kontrolu nad 

počítačem. V takovém případě většina z výše uvedených autentizačních metod selhává a je třeba používaný 

systém zabezpečení prováděných transakcí pozměnit nebo doplnit o autorizační proceduru – v tomto případě 

nikoliv o autorizaci oprávnění uživatele, ale o autorizaci zadané transakce (tzv. dodatečná autorizace). U těchto 

autorizačních procedur musí být zaručeno použití nezávislého přenosového kanálu a též použití nezávislého 

autorizačního zařízení. V případě že klient je vlastníkem mobilního telefonu, je možné použít způsob autorizace 

pomocí generovaného časově omezeného jednorázového autorizačního kódu zaslaného uživateli prostřednictvím 

SMS, kterou se autorizuje transakce zadaná např. prostřednictvím internetového bankovnictví23. 

 

4.2 Biometrická autentizace 

Jako metody zvýšení bezpečnosti pro autentizaci a autorizaci může být přidání dalšího kanálu pro ověření 

identity uživatele. Typicky se tak děje s využitím biometrických metod, jako doplňku tradičních autentizačních 

metod. Ale ani použití biometrických informací není všespasitelnou cestou. Jednak se zvyšuje pravděpodobnost 

chybného vyhodnocení (nepřijetí správného rozhodnutí nebo přijetí chybného rozhodnutí, tj. odmítnutí pravé 

osoby nebo akceptace podvržené osoby), jednak i zde již existuje riziko falšování biometrických informací.  

Princip biometrie spočívá v rozpoznávání jedinečných biologických charakteristik osoby, přičemž se tvrdí, že 

některé vlastnosti člověka (otisk prstů, obraz duhovky nebo sítnice oka, žilního řečiště, geometrie ruky, 

geometrie tváře nebo její části, např. tvaru ucha atd.) jsou jedinečné. Tato jedinečnost je statistického charakteru, 

nikoliv charakteru zcela absolutního, nicméně z hlediska velikosti lidstva se předpokládá neopakovatelnost 

uvedených charakteristik u více jedinců. 

Protože statické biometrické vzorky je možné dnes poměrně snadno kopírovat (typicky otisk prstu falšovaný 

pomocí želatinového modelu, sejmutý a útočníkem použitý obraz duhovky oka), v centru pozornosti jsou metody 

dynamické (označované také jako metody behaviorální), které spočívají v zachycení řady parametrů projevu 

konkrétního člověka v čase. Patří sem snímání podpisu, psaní na klávesnici, pohybu myši, rytmus chůze apod., 

jakož i verifikace podle hlasu.  

Dynamický biometrický podpis je nejpokročilejší variantou biomechanického podpisu, využívajícího 

elektronických prostředků pro snímání dynamických charakteristik podpisu a pro verifikaci osoby dle tohoto 

podpisu. Charakteristiky právě psaného podpisu jsou získávány on-line (v reálném čase) pomocí 

specializovaného tabletu, nebo speciálně upraveného pera či jiným specifickým snímacím hardwarem. Všechna 

tato zařízení zachycují statické i dynamické charakteristiky podpisu v průběhu jeho samotného vzniku. 

Podpis se skládá ze dvou částí: 

 Viditelné informace: grafické znázornění, které je znázorněno na dokumentu (viditelném na obrazovce 

tabletu nebo pracovní stanice). Z technického hlediska není nutné, řešení obsahuje i tuto formu podpisu 

proto, aby podepisující se osoba viděla výsledek svého procesu podepsání. Grafické znázornění má tedy 

pouze informační hodnotu a není určeno jako doklad podpisu. 

 Neviditelné informace: Jedná se o informace, které jsou výsledkem vlastního biometrického podpisu. 

Tyto informace jsou vloženy do elektronického dokumentu  - k jejich zobrazení je nutné využít 

aplikační program – např. Acrobat, nebo klient zvláštní aplikace pro DBP. 

4.3 Fonetický přepis 

V digitalizačním tabletu je pak sestaven soubor dat, která odpovídají biometrickým vlastnostem provedeného 

podpisu. Vytvořený podpis je přitom jednoznačně propojen s typickým chováním a charakterem podepisující se 

osoby. Výsledkem jsou data, která podle parametrů pera a digitalizačního tabletu umožní zaznamenat a zpětně 

analyzovat informace, např. o: 

 době potřebnou k dokončení podpisu, včetně trvání jednotlivých tahů a přerušení,  

 body a křivky v jednotlivých částech podpisu 

 tlak působící perem na podložku v různých dobách procesu podpisu, 

 celkovou velikost podpisu,  

 formu a tvar podpisu; 

 charakteristické rysy v jednotlivých fázích podpisu jako např. délku a úhel čáry, oblouky a křivky, 

počet smyček,  

 rychlost a zrychlení během podepisování,  

                                                           
21MATES, V., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012, s. 397 – 448. 
22SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 137 – 139.  
23 Viz SMEJKAL, V., KODL, J. Trendy rozvoje elektronické autentizace. Data Security Management, XIII., 2009, č. 1, s. 36. 
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tj. základní rysy vlastnoručního podpisu, které vytváří „biometrický vzorek“. 

Každý podpis je určen svými charakteristickými body tahu podpisu včetně jejich dynamických složek: 

 
Zdroj: DOSTÁLEK, L., ŠTÍCHOVÁ, K. Biometrický podpis v PDF. Data Security Management, XVI., 2012, č. 

2, str. 24 – 27, též  Smekal, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: A. Čeněk, 2015. 

 

Systémy dynamických podpisů zaznamenávají vlastnoruční podpis s využitím speciálního „pera“ a 

digitalizačního tabletu. Digitalizační tablet poskytuje data, která umožní analyzovat jak statické, tak zejména 

dynamické biometrické vlastnosti podpisu spojeného s typickým chováním podepisující se osoby. Jedná se 

zejména, o: 

• čas trvání podpisu, včetně trvání mezi jednotlivými tahy, 

• body a křivky v jednotlivých částech podpisu, 

• tlak působící perem na podložku v různých dobách procesu podpisu, 

• celkovou velikost podpisu, 

• formu a tvar podpisu; 

• délku a úhel čáry, oblouky a křivky, počet smyček, 

• rychlost při jednotlivých tazích, zrychlení, zpomalení, 

tj. základní rysy vlastnoručního podpisu, které tvoří „biometrický vzorek“, tj. určitou biometrickou stopu, která 

je unikátní pro každého jednotlivce a nemůže být padělatelem reprodukována.  

Parametry jsou obvykle vyjádřeny jako vektor charakteristik P=(p1, p2, …, pm)T, kde m je rozměr vektoru P 

(počet parametrů). Tyto charakteristiky jsou obvykle extrahovány v průběhu celého procesu podpisováni se. Jsou 

to např. průměrná rychlost psaní, maximální rychlost psaní, měřeni vlastnosti zakřiveni tahů, poměr dlouhých a 

krátkých tahů, různé délky segmentů podpisu atd. 

Dynamické charakteristiky jsou vyjádřeny časovou funkci, která charakterizuje podpis v každém časovém 

okamžiku jeho vzniku. Časové funkce popisuji souřadnicové pozice hrotu psacího nástroje: x(t), y(t), 

rychlostv(t), zrychlení a(t), tlak hrotu pera na podložku p(t) apod. Další metody využívají charakteristik sklonu 

psacího nástroje. Lze rovněž využít charakteristik celkového pohybu psacího nástroje, tedy i pohyb nad papírem, 

kdy podpisující se osoba zvedá a spouští psací nástroj. Pohyb psacího nástroje je pak dynamicky (tj. v závislosti 

na čase t) zaznamenáván a vyhodnocován v třírozměrném (3D) prostoru. Hovoříme o dynamickém zdvihu. 

Trojrozměrný dynamický pohyb je pro podpisující se osobu jedinečný a napomáhá k daleko větší přesnosti 

metody. 

Dynamický podpis již sám v sobě obsahuje prvek „živosti" objektu (pisatele), takže není potřeba vyvíjet další 

mechanismy testující, zda objekt je živý či nikoliv, resp. zda je při vědomí a navíc zda je gramotný – tedy ví, co 

činí. Pohyb hrotu psacího nástroje probíhá v trojrozměrném prostoru, kde kromě souřadnic (x, y, z) se snímá tlak 

psacího nástroje na podložku p, rychlost písma v, zrychlení a či časové intervaly mezi jednotlivými částmi 

podpisu (např. jméno, příjmení). Verifikace osoby na základě jejího podpisu je jedna z nejpřirozenějších 

biometrických metod, protože jsme dennodenně zvyklí cokoliv stvrzovat naším podpisem. Metoda nikoho nijak 

neobtěžuje jak po stránce technické, tak i společenské či kulturní24. 

Oproti elektronickému podpisu, využívajícího vlastnosti kryptografických algoritmů a vytvářeného bez přímé 

vazby na podepisující se osobu (vazba je v podstatě postavena na vlastnictví tajemství, tj. soukromého klíče) je 

dynamický podpis těsně svázán s vědomou činností osoby, resp. vyjádřením jejích motorických a duševních 

charakteristik. Lidské podpisy jsou reflexivní činností, takže napodobení podpisu je obtížné. Na rozdíl od 

padělatele je pro podepisující se osobu „nemožné“ vytvořit dva vizuálně naprosto identické vlastnoruční 

podpisy. Padělatel se orientován na dosažení maximální shody s tvarem podpisu, který napodobuje s maximální 

přesností při limitování vlivu a dopadu lidského chování na výsledný podpis. Statické parametry podpisu – např. 

souřadnice podpisu budou tedy v užších tolerancích než u oprávněné osoby, u které i běžné chování může 

značně tvar podpisu změnit. Dynamické charakteristiky se ale u padělaného podpisu od originálu značně liší. 

                                                           
24RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. 
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Pomocí kriminalistické analýzy písmoznalcem nebo s využitím auditního software, kdy současné elektronické 

systémy ověřování dynamických podpisu dosahují přesnosti cca 95 %25. Z hlediska dokazování pravosti osob či 

dokumentů použití dynamických biometrických podpisů umožňuje doplnit stávající způsob dokazování 

prostřednictvím srovnávání statických podpisových vzorů a pomocí posudků písmoznalců o další údaje (o 

dynamice podpisu), které zvýší pravděpodobnost jednoznačného výroku písmoznalce, případně je možné ještě 

zpracovat znalecký posudek z oboru kybernetiky a ochrany dat, umožňující doložit správnost a funkčnost 

použité technologie, případně existenci vzoru v databázi vzorů dynamického biometrického podpisu. 

V těchto případech poskytují moderní technologie písmoznalcům daleko silnější prostředky pro zkoumání 

digitálně zachyceného ručního písma, nežli na papíru26. Použití dynamického biometrického podpisu jak pro 

autentizaci uživatelů, tak pro autentizaci dokumentů (tj. jako elektronický podpis 27 ) může výrazně zvýšit 

bezpečnost obou situací, které se stávají předmětem útoku pachatelů kybernetické kriminality. 

 

4.4 Ochrana přístupových zařízení, hesel k počítačovému systému a jiných takových dat  

V úvodu zmíněné ust. § 231 trestního zákoníku, Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k 

počítačovému systému a jiných takových dat, představuje právní nástroj pro ochranu přístupových nástrojů, které 

jsou popisovány výše.  

Podle § 231 odst. 1 Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 

1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 

odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, 

sobě nebo jinému opatří nebo přechovává 

a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, 

vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému 

systému nebo k jeho části, nebo 

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat 

přístup k počítačovému systému nebo jeho části, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem 

činnosti. 

Ad a) co je tedy chráněno podle tohoto ustanovení? Pod pojem „jakýkoli prostředek, vytvořený nebo 

přizpůsobený k neoprávněnému přístupu“ můžeme zahrnout: 

 zařízení nebo jeho součást – předpokládá se zřejmě nějaké technické zařízení, které může, ale nemusí 

být vybaveno vlastním, autonomním software; lze si například představit disketu/CD/DVD/USB (viz 

kap. 1), která bude obsahovat speciální verzi operačního systému, která se použije při spouštění 

počítače a pomocí níž bude obejita některá z ochran, aktivovaných při spouštění běžným způsobem, 

 postup – jde o návod, algoritmus, metodiku, „kuchařku“, jak dosáhnout neoprávněného přístupu, resp. 

jeho provedení; 

 nástroj – který je pojmem značně se překrývajícím s výše uvedeným „zařízením“, 

 počítačový program. 

Ad b) se má jednat o „počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, 

pomocí něhož lze získat přístup“. Patří sem: 

 počítačové heslo (angl. password) – je nástroj sloužící k autentizaci uživatelů a správě jejich oprávnění 

– autorizace (přidělení, resp. ověření oprávnění osoby k určitým činnostem (přístupu do IS, provádění 

operací). Jedná se o autentizační informaci, která je vyhodnocena autentizačním mechanismem a v 

případě shody je osoba akceptována, 

 přístupový kód – může jím být heslo, PIN, vstupní kód, ale jakákoliv další informace, která může být 

zpracována pouze určitým zařízením a není okem viditelná (tajný kryptografický klíč, certifikát 28, 

jakýkoliv jiný autentizační řetězec) a nachází se na nějakém nosiči dat (může jím být USB, ale 

nejčastěji se jedná o čipovou kartu, taková zařízení se také nazývají „tokeny“), přičemž tyto nosiče 

mohou mít autentizační informaci uloženu v zašifrované podobě a pro její přečtení musí zadat uživatel 

PIN – v takovém případě můžeme hovořit o statickém kódu; existuje i dynamický kód, označovaný také 

jako jednorázové heslo (angl. one-time password, OTP), což je heslo, které je platné pouze pro jedno 

přihlášení nebo pro jednu určitou transakci, 

 postup – jde o návod, algoritmus, metodiku, „kuchařku“, jak dosáhnout neoprávněného přístupu, resp. 

jeho provedení, 

                                                           
25KEKRE, H. B., BHARADI, V. A.Dynamic Signature Pre-processing by Modified Digital Difference Analyzer Algorithm. ThinkQuest, 

March 2010, www.springerlink.com. 
26ZIMMER, J. Znalecké zkoumání podpisů snímaných dotykovými tablety. Kriminalistický sborník, 2011, č. 5, s. 38–42. 
27SMEJKAL, V., KODL, J., UŘIČAŘ, M. Elektronický podpis podle nařízení eIDAS. Revue pro právo a technologie, VI., 2015, č. 11, s. 189 

– 235. ISSN 1804-5383, SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzň: A. Čeněk, 2015. 
28 Certifikátem se podle zákona o elektronickém podpisu rozumí datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikačních služeb, 
spojuje data pro ověřování elektronických podpisů s podepisující osobou a umožňuje ověřit její identitu. 
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 jakýkoli jiný podobný prostředek – je otázkou, zda by pod tento pojem bylo možné podřadit i jednání 

typu „krádež identity“ a které by spočívalo ve vytvoření otisku (kopie, modelu) určitého autentizačního 

biometrického atributu, jak jsou uvedeny výše; podle našeho názoru by tomu tak mohlo být29. 

Obecně lze konstatovat, že v rámci kriminalistického zajišťování stop a důkazů by měly být identifikovány 

všechny statické i dynamické identifikační a autentizační údaje, které je možné z napadeného systému zjistit 

v rámci kriminalistické počítačové expertizy. Mohou být cenným a v řadě případů i rozhodujícím zdrojem 

informací pro vyšetřovatele. Pochopení procesu, kterým pachatel získal neoprávněný přístup k počítači nebo síti 

elektronických komunikací, pak může být klíčovým faktorem pro odhalení pachatele a prokázání trestné 

činnosti.  

 

4.5 Průkaznost důkazů 

Existuje několik zásad, jež jsou nezávislé na použitých technologiích, ale které jsou důležitým 

předpokladem pro to, aby znalecký posudek mohl být použit v rámci soudního nebo správního řízení30. 

 Integrita – vše, co bylo prováděno, veškeré způsoby práce se vstupními informacemi musí být 

prováděno způsobem, ze kterého je jednoznačně jasné, že nemohlo dojít k úmyslné nebo neúmyslné 

manipulaci nebo změně dat, včetně zadokumentování kdo, kdy, kde, jak a proč s nimi co dělal apod.  

 Opakovatelnost/přezkoumatelnost – použití takových způsobů práce a jejich dokumentace tak, aby 

metody mohly být opakovaně provedeny stejným způsobem, čímž by se ověřilo, zda se dospěje ke 

stejným závěrům, nebo aby mohla být správnost závěrů ověřena pomocí jiných metod (pokud existují). 

Nepřezkoumatelnost je často způsobena snahou, neuvádět do posudku všechny detaily, nezatěžovat 

příslušný orgán stovkami až tisíci stran příloh apod.; toto lze zcela jistě vyřešit přílohou na CD/DVD.  

 Objektivnost – znalec by měl přistupovat ke zkoumání objektivně, bez předchozího ovlivnění 

(zadavatelem posudku nebo tzv. veřejným míněním, sdělovacími prostředky apod.) nebo vytváření 

hypotéz, pro které se bude pouze snažit najít potvrzující důkazy (a současně přehlížet nebo vědomě či 

nevědomě potlačovat důkazy proti původní hypotéze).  

 

ZÁVĚR  

Digitální technologie pronikly do běžného života společnosti takovým způsobem, že pro orgány činné v trestním 

řízení, ale obecně pro každého, kdo bude zkoumat chování složitého počítačového systému, se tyto musí stát z 

jedné strany nedílným a zásadním nástrojem práce, z druhé strany kladou tyto technologie, díky jejich složitosti 

a dynamice vývoje, vysoké nároky na odpovídající vědomosti a speciální postupy identifikace, vyhledávání, 

zajišťování, dále pak na analýzu, interpretaci a prezentaci digitálních stop.  

Současná úroveň rozvoje a existence informačních a komunikačních technologií jednoznačně vyžaduje vytvoření 

specializovaných a kvalifikovaných týmů sestávajících nejen ze specialistů na digitální techniku, ale i na 

odborníky v oblastech lidské činnosti, která digitální technologie specificky využívá. Jedná se tedy o reálnou 

potřebu vzniku multioborových vyšetřovacích týmů.  

Na otázku, zda otázkou, zda je digitální svět poznatelný, lze zřejmě odpovědět kladně. Složitější je, zda budeme 

schopni získat digitální stopy v souladu s právním řádem, a ještě více, zda budeme schopni získané poznatky 

interpretovat a tuto intepretaci obhájit. Některé případy, které se vyskytly v poslední době, ukazují, že existuje 

nebezpečí jednostranné interpretace, kdy jsou fakta vybírána či uvažována selektivně či dokonce tak, aby 

doplnila předem vytvořenou hypotézu. Důvodem nemusí být jen záměr či ovlivnění ze strany jiné osoby, ale 

„pouze“ strach ze složitosti a omezené poznatelnosti dané právní či trestní věci. Zde tedy existuje velký prostor 

pro výzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti tak obecné, jakou je gnoseologie, ale i tak konkrétní, jako jsou 

forenzní metody v digitálním světě. 

Uplatnění informačních a komunikačních digitálních technologií ve všech oblastech lidské činnosti a jejich 

přímé či nepřímé využití prakticky celou populací přináší požadavek, který vyžaduje v určitých případech trestné 

činnosti nutnost rozšířit vyšetřovací týmy nejenom o specialisty na tuto digitální techniku, ale i na odborníky v 

oblastech lidské činnosti, která digitální technologie specificky využívá. Jedná se tedy o reálnou potřebu vzniku 

multioborových vyšetřovacích týmů.  

Významným pomocníkem se může stát rozhodovací praxe soudů, která ukáže, jak je možné se vypořádat se 

zdánlivě obtížně uchopitelnými, nehmotnými důkazy s využitím znaleckých posudků. Hodnocení důkazu 

znaleckým posudkem spočívá v posouzení, zda závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy 

obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, zda závěry 

posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů a zda odůvodnění znaleckého posudku odpovídá 

pravidlům logického myšlení. Důkaz znaleckým posudkem tedy soud hodnotí jako každý jiný důkaz, nemůže 

však přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů. Závěry znaleckého posudku nelze bez dalšího přebírat, 

ale je třeba v případě potřeby je ověřovat i jinými důkazy, a to zejména tehdy, jestliže mohou být pochybnosti o 

                                                           
29 Více viz SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 411 a násl. 
30 Viz např. SVETLÍK, M. Digitální forenzní analýza a bezpečnost informací.Data Security Management, XIV., 2010, č. 1, s. 20 – 23. 
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správnosti závěrů znaleckého posudku. Tak tomu je např., připouští-li znalecký posudek možnost zpřesnění jím 

uváděných údajů, avšak k tomuto zpřesnění znalec nepřikročí, nebo postupuje-li znalec ve znaleckém posudku 

podle určitého předpisu, ale v dílčím závěru se od něho bez bližšího zdůvodnění odchýlí.31 
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OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT ROLNICTWA  

W POLSCE 
 

Bożena SOWA1 

 

VAT TAXATION OF AGRICULTURE IN POLAND 
 

 

Abstrakt: Tax on goods and services, also known as VAT (value added tax), serves an immediate and direct 

sale taxation. It is a multiphase tax calculated at the applicable rates stated in the invoice documenting the 

delivery of goods and services.In Poland, VAT has been in force since 1993 and since May the 1st 2004 (after 

Polish accession to the European Union) its shape was adapted to the common union tax system from added 

value, and the source of the legal basis is the Act of March 11th 2004 on tax on goods and services. In Poland the 

tax system of agriculture sector is differs substantially from the ones used in the remaining sectors of economy, 

but it also differs from the models of taxation in other countries. Agriculture taxation takes place through various 

types of taxes: property, revenue and income taxes.The aim of the following article is to analyze the present 

system of agriculture taxation in Poland, especially the reference to VAT in this sector of economy. Special 

attention was paid to the methods of accounting for VAT by the flat-rate farmers and those who pay tax on 

general principles through bookkeeping in accordance with applicable regulations.    

Keywords: value added tax,  finance, agriculture, European Union, Poland. 

 

 

Wstęp 

Podatek od towarów i usług, zwany dalej podatkiem VAT, służy do natychmiastowego i bezpośredniego 

opodatkowania sprzedaży. Jest podatkiem wielofazowym, naliczanym według obowiązujących 

stawek wykazywanych na fakturze dokumentującej dostawę towaru oraz usługi. Jego podstawową zasadą jest 

prawo do potrącenia, z wartości podatku należnego w danej fazie obrotu, podatku naliczonego, tzn. już 

zapłaconego w fazie poprzedniej, a czasami prawo do bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego 

nad należnym z budżetu państwa2. Podstawową zaletą podatku VAT jest jego wydajność, wysoka elastyczność, 

pewność wpływów budżetowych oraz szybkość poboru3. 

W Polsce podatek VAT obowiązuje od 1993 r., a od 1 maja 2004 r. jego kształt dostosowano do wspólnego 

unijnego systemu podatku od wartości dodanej, a źródłem podstawy prawnej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług4 (zwana dalej ustawą o VAT). Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli 

trzy lata po wprowadzenie VAT w Polsce, jest on najbardziej wydajnym podatkiem, a największe wpływy 

odnotowano w Polsce w 2011 r.- wyniosły one prawie 121 mld zł, co oznacza ponad 43% udział w dochodach 

ogółem5. 

Rolnictwo, ze względu na to jaką rolę odgrywa w łańcuchu powiązań społeczno-gospodarczych, w wielu 

krajach cieszy się szczególnymi przywilejami, w tym również w Polsce. Dlatego też często prowadzona jest w 

stosunku do niego łagodniejsza i odrębna  - w stosunku do innych dziedzin gospodarki - polityka podatkowa6. W 

Polsce system opodatkowania sektora jakim jest rolnictwo zasadniczo różni się od tych stosowanych 

w pozostałych sektorach gospodarki, ale także różni się od modeli opodatkowania w innych krajach. 

Opodatkowanie rolnictwa następuje za pośrednictwem różnego rodzaju podatków: majątkowych, 

przychodowych oraz dochodowych. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza obecnego systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, a z zwłaszcza 

odniesienie się do podatku VAT w tym sektorze gospodarki.   

Szczególna uwaga została poświęcona sposobom rozliczania powyższego podatku przez rolników ryczałtowych 

i tych, którzy rozliczają się z podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych poprzez prowadzenie ksiąg 

rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

 

                                                           
1 Dr Bożena Sowa, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów; e-mail: bozenas@univ.rzeszow.pl 
2 W. Markowski, ABC VAT-u, wyd.  VIII, Wyd. MARCUS S.C., Łódź 2014, s 21. 
3 I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak - Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej, wyd. II, Difin SA, Warszawa 2015, s. 12. 
4 Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm. 
5 I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak-Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit., s. 12. 
6 W. Łęczycki, Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań [w:] Problemy światowego rolnictwa, Tom XV, 
Wyd. SGGW, Warszawa 2006, s. 162. 
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1.Podatek od towarów i usług (VAT) w świetle obowiązujących uregulowań prawnych (najważniejsze 

aspekty) 

 Struktura systemu podatkowego w Polsce nie odbiega znacząco od współczesnych systemów 

podatkowych państw w gospodarce rynkowej 7 . Podstawowym podobieństwem wybranych systemów 

podatkowych jest oparcie dochodu państwa na dwóch podatkach pośrednich, które obciążają konsumpcję – czyli 

podatek VAT i podatek akcyzowy8, oraz dwóch bezpośrednich obciążających dochody: podatek dochodowy 

osób prawych9 i podatek dochodowy od osób fizycznych10.  

Każda analiza struktury systemu podatków prowadzi do zdefiniowania stosunkowego znaczenia 

poszczególnych podatków oraz wyodrębnienia pewnych subsytemów z zastosowaniem różnych kryteriów. 

Zwykle za kryterium wydzielenia podatkowych subsytemów zakłada się charakter podmiotów gospodarczych 

działających na rynku. R. Rosiński przeprowadzając analizę systemu podatkowego w Polsce wyodrębnił w nim 

trzy podsystemy11: 

 obciążenia podatkowe działalności gospodarczej,  

 obciążenia podatkowe gospodarstw domowych, 

 obciążenia podatkowe działalności  rolniczej 

 W rolnictwie należności podatkowe funkcjonują z reguły w niezmienionym kształcie od wielu lat, a 

początkiem byłą ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym12, która określiła zasady opodatkowania 

gospodarstw rolnych, a podstawą opodatkowania zostały grunty 13 . To właśnie podatek rolny jest 

najistotniejszym, fiskalnym obciążeniem gospodarstw rolnych w systemie opodatkowania rolnictwa.  

Podatek od towarów i usług jest wielofazowym podatkiem obrotowym, należy do grupy podatków 

pośrednich, jest podatkiem cenotwórczym i stanowi dochód budżetu państwa. Ciężar opodatkowania ponosi 

każdorazowo ostateczny nabywca (konsument), który nie może odliczyć podatku zapłaconego w cenie nabytego 

towaru czy usługi. 

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają14: 

- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju, 

- eksport i import towarów na terytorium kraju, 

- towary objęte remanentem likwidacyjnym15, 

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 

-wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.  

 Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku 

od towarów i usług16. Natomiast podatnikami nie są17:  

- organy administracji publicznej, 

- urzędy administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań, dla realizacji których zostały one powołane (z 

wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych). 

 W ogólnej zasadzie obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. przyjęto, że obowiązek podatkowy powstaje z 

chwilą dokonania (zakończenia) dostawy towarów lub wykonania usługi18.W przypadku usług przyjmowanych 

częściowo, usługę uznaje się również za wykonaną w sytuacji wykonania części usług, dla której to części 

określono zapłatę. Decydujący charakter będzie mieć zatem moment określenia zapłaty. Co do istoty, czynność 

(świadczenie usług lub dostawa towarów), dla której w związku z jej świadczeniem albo dokonaniem będą 

ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń będzie uznawana za wykonaną z upływem każdego 

okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi 

albo dokonania dostawy tych towarów19. 

 Od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi wszystko co jest zapłatą, 

którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, 

usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o 

                                                           
7 J. Pawłowska-Tyszko (red.), Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej,  
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, s. 14. 
8 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.). 
9 Ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). 
10 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz.1328 z późn. zm.). 
11 R. Rosiński, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 27.  
12 Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm. 
13 Art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 
14 Art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
15Art. 14 ustawy o VAT -  w przypadku likwidacji działalności przez osoby fizyczne lub spółki nieposiadające osobowości  prawnej. 
16 Art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
17 Art. 15 ust.6 ww. ustawy. 
18 Art. 19a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
19 I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak - Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit., s. 38. 
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podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych 

przez podatnika20. 

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawa opodatkowania obejmuje 

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem podatku od towarów i usług) oraz 

koszty dodatkowe, takie jak: prowizje, koszty usług transportowych pobierane przez dokonującego dostawy lub 

usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 

W związku z koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, od 11 stycznia 2011 r. 

stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi 23%. Stawka podstawowa stosowana jest do dostawy 

towarów i świadczenia usług, które nie są zwolnione przedmiotowo od podatku lub do których nie mają 

zastosowania stawki obniżone.  

 Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują obecnie stosowanie dwóch stawek obniżonych:  8% 

i 5%.Stawką 8% opodatkowane są towary i usługi wymienione w załączniku do ustawy o VAT z zastrzeżeniem 

ust. 12 i art.114 ust.1 ustawy. Natomiast wprowadzenie - od 2011 r. - stawki 5% było wynikiem wygaśnięcia 

derogacji przyznanych w Traktacie Akcesyjnym w stosunku do niektórych dostaw i usług oraz obniżenia stawki 

7% w stosunku do niektórych produktów. Stawkę 5% stosuje się do dostawy towarów zamieszczonych w 

załączniku nr 10 do ustawy. Wśród nich można wymienić  m. in. nieprzetworzoną żywność, podstawowe 

produkty żywnościowe.  

Istnieje także stawka w wysokości 7% – jest to stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku 

zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT)21.  

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, a także w eksporcie towarów stawka wynosi  0%. Zastosowanie 

stawki VAT w wysokości 0% do danej czynności oznacza brak ciężaru fiskalnego (opodatkowania) przy 

równoczesnym uznaniu tej transakcji za sprzedaż opodatkowaną, co umożliwi odliczenie podatku naliczonego 

przy zakupie towarów i usług z nią związanych (stawka 0% działa jak zwolnienie z VAT z tytułem do 

odliczenia). 

Przepisy ustawy uprawniają ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obniżania, w 

drodze rozporządzenia, stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i 

świadczenia niektórych usług oraz do określania warunków stosowania stawek obniżonych. Obecnie zakres 

towarów i usług, dla których obniżono stawkę podstawową jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT, oraz 

warunków stosowania stawek obniżonych22.  

W zakresie podatku od towarów i usług procedury szczególne  dotyczą23: 

- drobnych przedsiębiorców (tzw. małych podatników VAT), zwalnia się z podatku gdy wartość sprzedaży 

opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku 150 tys. zł, 

- rolników – rolnikowi ryczałtowemu, który dokonuje dostawy produktów rolnych, przysługuje zryczałtowany 

zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od 

towarów i usług, 

-świadczenia usług turystycznych (podstawę opodatkowania stanowi kwota marży pomniejszona o kwotę 

podatku należnego), 

- dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, złota inwestycyjnego, 

zwrotu podatku podróżnym, 

- wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, 

- świadczenia na terytorium wspólnoty usług elektronicznych. 

 Należy podkreślić, że spójność porządku prawnego UE jest wzmacniana orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości UE. Jeżeli z orzeczenia TS wynika, że prawo krajowe pozostaje w sprzeczności z prawem 

unijnym, obowiązkiem zarówno sądu administracyjnego jak i organu podatkowego prowadzącego postępowanie 

podatkowe jest odstąpienie od zastosowania sprzecznego z prawem unijnym przepisu krajowego i zastosowanie 

prawa unijnego w sposób bezpośredni24. 

 

2. Rozliczanie podatku od towarów i usług przez rolników na zasadach zryczałtowanych 

 Przez działalność rolniczą należy rozumieć25 produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, 

szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i 

produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu 

przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także 

                                                           
20 Ibidem, s. 40. 
21Art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
22 Dz. U. z 2013 r., poz. 1719. 
23Art. 113- 138 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
24 Wyrok ETS z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie 8/81 Urszula Becker. 
25 Art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
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uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in 

vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt 

futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek 

oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i 

łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 

01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.  

Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czynności wykonywane przez rolników 

stanowią działalność rolniczą. Spośród osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub 

rybackie za podatnika uważa się osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu 

skarbowego.26Zgodnie z art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, odnosi się to również do osób 

fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych przypadkach niż gospodarstwo rolne, leśne 

lub rybackie27. 

 Działalność rolnicza jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego jest zwolniona z 

obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych28. Wynika to z faktu, że rolnika nie obowiązują przepisy ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych29, jednakże działalność rolnicza podlega 

przepisom ustawy o VAT.  

Porównując podmioty prowadzące działalność rolniczą do małych przedsiębiorstw, opodatkowanie na 

zasadach ogólnych oraz wiążące się z tym wymogi formalne (składanie deklaracji, prowadzenie ewidencji) 

mógłby okazać się dużym obciążeniem administracyjnym. Z kolei zwolnienie od opodatkowania 

uniemożliwiałoby rolnikom odzyskanie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do 

produkcji rolniczej30.„ 

System zryczałtowanego opodatkowania, zawarty w art. 25 VI Dyrektywy (obecnie art. 295 i nast. 

Dyrektywy 2006/112/WE), daje rolnikom posiadającym status rolnika ryczałtowego, prawo do zwrotu podatku 

naliczonego zapłaconego przy zakupie środków produkcji, przy jednoczesnym zwolnieniu z podstawowych 

obowiązków formalnych, obejmujących podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.” 

 „System zryczałtowanego opodatkowania ma zastosowanie do rolników prowadzących działalność 

rolną. Rolnicy korzystający z systemu uproszczonego uprawnieni są do odliczenia do ceny netto sprzedawanych 

produktów kwoty podatku według stawki przyjętej w poszczególnych państwach członkowskich, przy czym 

naliczony w ten sposób podatek nie jest przez nich odprowadzany do budżetu państwa, tzn. nie stanowi podatku 

należnego. Stanowi on zryczałtowany zwrot podatku naliczonego (przy równorzędnym braku prawa do 

odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych)31. 

 Według art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik 

dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi 

rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem rolnika 

obowiązującego, na podstawie odrębnych przepisów, do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym w 

ustawie o VAT podzielono rolników na dwie grupy32: 

- rolników ryczałtowych, którzy nie są podatnikami VAT i korzystają przy sprzedaży swoich produktów rolnych 

oraz usług rolniczych ze zwolnienia od VAT, a mimo to posiadają możliwość częściowego, ryczałtowego 

otrzymywania zwrotu podatku naliczonego w dokonywanych przez nich zakupach, 

- rolników rozliczających się na zasadach ogólnych, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT i korzystają z 

prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.  

 Rolnikiem ryczałtowym jest więc ten rolnik, który zwolniony z VAT nie ma obowiązku prowadzenia 

ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości i nie zrezygnował z przysługującego mu zwolnienia 

od VAT w zakresie sprzedawanych przez siebie produktów rolnych i świadczenia usług 33 .Dla rolnika 

ryczałtowanego dostawa produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej (produkty 

wymienione w załączniku 2 do ustawy do VAT)34oraz świadczenia usług rolniczych (usługi wymienione w 

załączniku 2 do ustawy o VAT)35są zwolnione z VAT. 

 Status rolnika ryczałtowego przysługuje wszystkim rolnikom, pod warunkiem, że nie prowadzą oni 

ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości i nie zrezygnowali z przysługującego im zwolnienia 

                                                           
26 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2015, tom I, wyd. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2015, s. 948.  
27 Pojęcia: działalności rolniczej, gospodarstwa rolnego, gospodarstwa leśnego i gospodarstwa rybackiego zdefiniowano w art. 2 pkt 15-18 

ustawy o podatku od towarów i usług. 
28 Art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o rachunkowości. 
29 Art. 2 ust.1. pkt 1  ustawy o podatku od towarów i usług. 
30 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2015 ….op. cit. s., 1097. 
31 G. Borecka, Szczególne zasady opodatkowania, Przegląd Podatkowy Nr 10 z 2002 r., s. 26  
32 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2015 ….op. cit. s. 1098. 
33 I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak-Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit. s. 201. 
34 Art. 2 ust. 20 ustawy o podatku od towarów i usług.  
35 Art. 20 ust. 21 ww. ustawy.  
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od VAT w zakresie sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów rolnych oraz świadczonych usług 36 . 

Stawka na produkty rolne nie dotyczy rolników ryczałtowych, ponieważ oni swoje produkty sprzedają bez VAT 

jako zwolnione od tego podatku. Natomiast rolnicy ci otrzymują od nabywców wyprodukowanych 

i sprzedawanych przez siebie produktów rolnych, a także usług rolniczych kwoty zryczałtowanego zwrotu 

podatku, doliczone do sprzedawanych produktów.  

 Ustawodawca przewiduje37- dla rolników ryczałtowych dokonujących dostawy produktów rolnych dla 

podatnika podatku, który rozlicza ten podatek - zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych 

środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest 

wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Nabywca traktuje ten zwrot jako 

podatek naliczony38, po spełnieniu warunków ustawy o VAT - odlicza od podatku należnego ustalonego na 

zasadach ogólnych, naliczając jednocześnie podczas sprzedaży produktów rolnych podatek według 

obowiązującej stawki – 5%.  

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres 

rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty pod warunkiem, że39: 

-nabycie produktów rolnych związane jest z opodatkowaną dostawą, 

-zapłata należności za produkty rolne, obejmująca także kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na 

rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, za wyjątkiem przypadku 

gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem  nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności40, 

-w dokumencie, który stwierdza dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data 

wystawionej faktury potwierdzającej nabycie produktów. 

  Datą dokonania zapłaty jest data wydania dyspozycji bankowej przesłania środków na rachunek 

bankowy zryczałtowanego rolnika, jeśli dana  dyspozycja została zrealizowana.  

Istotne jest przy tym, aby zapłata była zrealizowana za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Brak rachunku u rolnika ryczałtowego, bądź też zapłata z pominięciem banku uniemożliwi  

nabywcy odliczenie podatku. W przypadku wzajemnej sprzedaży rolnik ryczałtowy dokonuje  

sprzedaży towarów na rzecz nabywcy i odwrotnie, warunek zapłaty dotyczy części zapłaty, stanowiącej różnicę 

pomiędzy kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone 

rolnikowi przez nabywcę tych produktów rolnych.„ 

Przez należności za towary i usługi dostarczone ryczałtowemu rolnikowi rozumie się także potrącenia z 

tytułu spłaty rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez 

podatnika nabywającego te produkty pod warunkiem, że41:  

-raty pożyczek wynikają z pisemnie zawartych umów, 

-zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika, natomiast na fakturze zakupu produktów rolnych 

podane są dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzenie dokonanie danej wpłaty.  

 W związku ze wzrostem stawek podatkowych, od 1 stycznia 2011 r. miało miejsce również 

podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych z 6% do 6,5% (art. 115 ust. 2 

ustawy), a w latach 2011-2016 – dodatkowo z 6,5% do 7% (art. 146a pkt 3 ustawy).W związku z tym załącznik 

nr 2 do ustawy o VAT stanowi obecnie wykaz towarów i usług od których dostawy i świadczenia przysługuje 

zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług – w 2015 r. w wysokości 7%. Zasadę tą stosuje się również w 

sytuacji wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku.  

Ponadto należy podkreślić, że w przypadku zapłaty zaliczki rolnikowi ryczałtowemu, 7% zwrot stanowi podatek 

naliczony, w momencie jej zapłaty, a nie dopiero po nabyciu produktów rolnych. 

 Najważniejszym uprawnieniem zryczałtowanego rolnika jest możliwość zwrotu podatku VAT na 

specjalnych zasadach bezpośrednio od nabywcy towarów42. Jest to uprawnienie do pozyskania od budżetu 

państwa pieniężnego świadczenia, które ma na celu zmniejszenie ekonomicznej dolegliwości spowodowanej 

brakiem możliwości rozliczenia podatku VAT przez podmioty niebędące konsumentami, a które dokonują 

zakupu towarów opodatkowanych na potrzeby prowadzonej gospodarczej działalności rolniczej43. 

                                                           
36 H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetlak, A., Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. LexisNexis. 

Warszawa 2013, s. 654. 
37 Art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług.  
38 Art. 86 ust. 2 ww. ustawy. 
39I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak-Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit., s. 202. 
40 W świetle wyroku WSA z dnia 10 września 2014r. ( I SA/Bd 769/14) oraz NSA z dnia 9 maja 2014 r. ( I FSK 709/12) późniejsza zapłata 
na rzecz rolnika ryczałtowego nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem sądu formuła art. 116 ust. 6 pkt 2 

ustawy o VAT nie może prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności i zasadności podatku 
41I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak-Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit. ,s. 202. 
42 W. Modzelewski, T. Krześniak (red.), Nowy podatek od towarów i usług – 1 maja 2004 r. Podstawowe problemy, tom I, Wyd. Instytut 

Studiów Podatkowych, Warszawa 2004, s. 194.  
43 W. Pomorski, Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2011, s. 56. 
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 Chcąc uzyskać zryczałtowany zwrot podatku rolnik ryczałtowy, przede wszystkim, musi dokonać 

sprzedaży jakiegoś produktu rolnego lub wykonać usługę rolniczą z listy określonej w załączniku nr 2 do ustawy 

zarejestrowanemu, rozliczającemu VAT podatnikowi tego podatku, gdyż kwotę tego podatku otrzyma od 

nabywcy tego produktu. Poza tym rolnicy chcąc korzystać ze zryczałtowanego zwrotu podatku powinni44: 

- przyjmować od nabywców produktów rolnych wystawiane przez nich faktury VAT RR dokumentujące 

dokonaną przez rolników dostawę oraz przechowywać te faktury przez okres 5 lat, licząc od końca roku w 

którym faktura została wystawiona, 

-podawać nabywcy dane niezbędne do sporządzenia przez tego ostatniego faktury VAT RR w postaci: swojego 

nazwiska i imienia, numeru NIP (o ile go posiada  - lub numer PESEL), adres i również numer swojego 

rachunku bankowego, 

- dysponować przy dostawie produktów rolnych lub świadczeniu rolniczych usług dowodem osobistym, bądź 

innym dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (w przypadku gdy rolnik ryczałtowy jest osobą fizyczną), 

-czytelnie podpisywać wystawioną przez nabywcę fakturę VAT RR, która zawiera m.in. oświadczenie, że jest on 

rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy), bądź 

-w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, złożyć powyższe oświadczenie 

jako osobny dokument („Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i 

usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”). Dokument ten winien być 

sporządzony w dwóch egzemplarzach. Strony umowy są zobowiązane do przechowywania tego oświadczenia 

przez 5 lat, licząc od końca rok kalendarzowego, w którym na podstawie tego dokument zostały wystawione 

faktury. Jeśli rolnik składający oświadczenie dokona rejestracji jako podatnik VAT, zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym nabywcę. Od chwili rezygnacji ze zwolnienia przez rolnika, obowiązek 

dokumentowania sprzedaży przechodzi na niego, jako sprzedawcę opodatkowanego VAT. 

 Ważne jest, aby rolnik dysponował rachunkiem bankowym, na który nabywający od niego produkty 

rolne podatnicy, będą mogli dokonać zapłaty należności za produkty, co jednocześnie będzie im pozwalać na 

odzyskanie kwoty zapłaconego rolnikowi zryczałtowanego zwrotu podatku, poprzez jego wykazanie jako 

podatku naliczonego do odliczenia 45 . Brak rachunku bankowego u rolnika ryczałtowego lub też zapłata z 

pominięciem rachunku bankowego uniemożliwia nabywcy odliczenie podatku46. 

Istotne jest również to, że zryczałtowany zwrot podatku rolnik ryczałtowy może otrzymać jedynie od 

zarejestrowanego podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, czyli nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku.  

 Rolnik ryczałtowy sprzedając produkty rolne jako zwolnione, w zakresie tej działalności nie ma 

obowiązku (zgodnie z art. 117 ustawy o VAT)47:  

- wystawiania faktur,  

- prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, 

- składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa jest w art. 99 ust. 1 ustawy, 

- dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w systemie VAT (w myśl art. 96 ustawy). 

Rolnik ryczałtowy nie musi również, w celu uzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wykazywać, że 

dokonywał wcześniej jakichkolwiek zakupów środków produkcji rolnej. Zwrot ten jest zależny od faktu 

dokonania przez niego samej sprzedaży produktów rolnych bądź świadczenia usług rolniczych.  

 Nieodłącznym elementem rolnika ryczałtowego jest faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych 

– faktura VAT RR 48 . Jak już wcześniej wspomniano wystawia ją w dwóch egzemplarzach podatnik 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Faktura musi 

być oznaczona jako „FAKTURA VAT RR” i zawierać (co najmniej) elementy wskazane w art. art. 116 pkt 1 

ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy 

produktów rolnych, o którym wspomniano już wcześniej.  

 Rolnicy ryczałtowi mają prawo do rezygnacji ze zwolnienia podatkowego związanego ze statusem 

rolnika ryczałtowego, pod warunkiem wykonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT 49 . Od chwili 

rejestracji rolnik staje się czynnym podatnikiem VAT. Rolnicy, którzy zrezygnują z tego statusu, mogą 

ponownie skorzystać ze zwolnienia, ale dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji. Zgodnie z art. 43 ust 3 

ustawy o podatku od towarów i usług, powrót do zwolnienia jest możliwy po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnik chce 

ponownie skorzystać ze zwolnienia. 

                                                           
44 Art. 116 ustawy z o podatku od towarów i usług.  
45 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2015 … ,op. cit. , s. 1101-1102. 
46 I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak-Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit., s. 202. 
47 W. Pomorski, Zryczałtowany zwrot podatku VAT…, op. cit., s. 57. 
48 Szerzej: J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2015….op. cit., s.1106-1110. 
49 Art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.  
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Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego jest decyzją indywidualną i wyborem rolnika. Rezygnacja ze 

zwolnienia powinna być poprzedzona analizą ekonomiczną, która uwzględnia charakter kosztów, wielkość 

sprzedaży, a także stawkę podatku50. 

 

3. Rozliczanie podatku VAT przez rolników na zasadach ogólnych 

Rolnik samodzielnie podejmuje decyzję o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a co za tym idzie 

przejścia na zasady ogólne. Może tego dokonać w trakcie roku podatkowego rejestrując się w urzędzie 

skarbowym jako czynny podatnik VAT. W tym celu rolnik: 51 

- składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja ze 

zwolnienia, dołączając do zgłoszenia dowód zapłaty opłaty skarbowej za rejestrację w wysokości 170 zł, 

- wypełnia zgłoszenie NIP-7, podając numer rachunku bankowego, na który będzie dokonywany ewentualny 

zwrot podatku.  

Rolnik rozliczający podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych w zakresie prowadzonej 

działalności rolniczej jest zobowiązany do52:  

- opodatkowania sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu właściwych stawek VAT, 

- dokumentowania sprzedaży fakturami VAT (spełniającymi wymagania określone w art. 106a - 108 ustawy o 

VAT), 

- prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, 

- rozliczania podatku w terminowo składanych deklaracjach podatkowych, 

- dokonywania terminowych wpłat podatku, 

- archiwizacji oryginałów faktur VAT przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym faktura została 

wystawiona.  

Rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych dokonując dostawy produktów roślinnych nalicza 5% 

podatku VAT i 8 % podatku VAT dokonując dostawy produkcji zwierzęcej, natomiast kupując artykuły 

niezbędne dla wykonania tej czynności płaci 23 % podatku VAT. Różnica między kwotą VAT od sprzedaży, a 

kwotą VAT od zakupu jest zawsze nadwyżką do zwrotu dla rolnika.  

Jeżeli podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT, zrezygnował z wykonywania czynności 

podlegającej opodatkowaniu, to jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu 

skarbowego, a zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z 

rejestru jako podatnika VAT.  

Zgłoszenia o zaniechaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. W 

przypadku, gdy zaprzestanie wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu nie zostało zgłoszone 

zgodnie tymi zasadami, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika 

VAT. Naczelnik„urzędu skarbowego wykreśla, z urzędu, podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez 

konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, 

że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości kontaktu 

z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem53. 

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na 

podstawie art. 113 ust. l ustawy lub zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na 

podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu 

rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest zobligowany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu 

skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub 

zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w 

złożeniu wniosku.  

 Prawem, które będzie przysługiwało rolnikowi po uzyskaniu statutu czynnego podatnika VAT, 

będzie „możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów 

lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT 

dokumentujących zakupy przez niego dokonane. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz 

prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów VAT. Niemniej jednak prawo do pomniejszenia podatku 

należnego o podatek naliczony istnieje wyłącznie wówczas, gdy nabyte towary i usługi wykorzystywane są 

przez rolnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. 

 Producent rolny ma obowiązek prowadzenia ewidencji VAT i jest zobowiązany- co miesiąc lub co 

kwartał - składać deklaracje podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym. W deklaracji VAT wykazuje się 

zarówno sprzedaż jak i zakup towarów i usług. Kwoty w deklaracji przyporządkowane są do odpowiednich 

                                                           
50 I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak - Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit., s. 205. 
51 E. Pasieczna, Czy rolnikom opłaca się być czynnym podatnikiem VAT?, http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi (dostęp - 10 

września 2015 r.). 
52 I. Olchowicz, P. Felis, M. Jamrozy, J. Szlęzak - Matuszewicz, VAT w działalności gospodarczej…op. cit., s. 205. 
53 Art. 96 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.  
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stawek VAT. Wykazana w deklaracji kwota należnego podatku wynikająca ze sprzedaży towarów i usług 

pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy zakupach przez rolnika daje, w konsekwencji, wynik 

rozliczenia podatku VAT za dany okres. Jeżeli VAT należy (sprzedaż) jest większy od VAT- naliczonego 

(zakup), to występuje podatek do zapłaty.  Natomiast w sytuacji, gdy VAT należy (sprzedaż) jest mniejszy od 

VAT-u naliczonego (zakup) to nadwyżka podatku przechodzi na następny okres rozliczeniowy, bądź - na 

wniosek rolnika - jest wypłacana54. 

 

Zakończenie 

Podatek od towarów i usług „jest powszechnie nazywany podatkiem od wartości dodanej (ang. Value 

Added Tax). Podatek ten jest podatkiem pośrednim, który w całości przekazywany jest do budżetu państwa i 

stanowi najważniejsze źródło jego zasilania. 

W Polsce system opodatkowania sektora jakim jest rolnictwo zasadniczo różni się od tych stosowanych 

w pozostałych sektorach gospodarki, ale także różni się od modeli opodatkowania w innych krajach. 

Opodatkowanie rolnictwa następuje za pośrednictwem różnego rodzaju podatków: majątkowych, 

przychodowych oraz dochodowych.  

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyodrębniła dwie grupy rolników: 

ryczałtowych oraz rolników rozliczających się na zasadach ogólnych z podatku VAT. Bez względu na przyjętą 

formę rozliczenia, opodatkowanie podatkiem VAT produktów rolnych umożliwia producentom rolnym 

odliczenie podatku zawartego w cenach środków nabytych do produkcji rolnej. Obowiązek podatkowy w„VAT 

powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.  

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w 

przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Rolnicy rozliczający podatek VAT, 

podobnie jak i inni podatnicy VAT, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą, w szczególności, dokonanie 

sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku VAT, podstawę opodatkowania, stawkę i 

kwotę podatku VAT, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.  

Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje potwierdzone dla celów rozliczenia podatku oraz 

wszystkie dokumenty związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. Podstawą opodatkowania  jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawcy towarów 

lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy 

lub osoby trzeciej włącznie z otrzymanymi dotacjami subwencjami i innymi dopłatami  o podobnym charakterze 

mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 

 W systemie rozliczeń podatku VAT wyróżnione są: podatek należny i podatek naliczony. Podatek 

należny jest podatkiem, który obciąża sprzedaż towarów i usług. Obecnie obowiązują na 

nieprzetworzone  produkty rolne dwie stawki: 5% i 8%. Oznacza to, że przy sprzedaży mleka rolnik przy 

wystawianiu faktury VAT uwzględni 5-cio % podatek. Natomiast przy sprzedaży żywca wieprzowego czy 

wołowego uwzględni stawkę 8%. 

Podatek naliczony jest podatkiem zapłaconym przy zakupie towarów i usług (np. zakupie materiału 

siewnego, pasz,  olejów napędowych, energii elektrycznej, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych). Tylko 

koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, upoważniają do rozliczenia kwoty 

VAT. W gospodarstwach indywidualnych występują tzw. koszty wspólne (brak odrębnych urządzeń pomiaru 

energii elektrycznej, odrębnej linii telefonicznej itp. dających  podstawę bezpośredniej dokumentacji). 

Obowiązek uzasadnienia sposobu podziału kosztów wspólnych spoczywa na podatniku. 

 W okresach rozliczeniowych obliczana jest różnica kwot podatku należnego i naliczonego. W 

przypadku, gdy większa jest wartość podatku należnego, podatnik jest zobowiązany przekazać różnicę kwoty 

VAT do urzędu skarbowego. Natomiast gdy większa jest wartość podatku naliczonego nad należnym, podatnik 

otrzymuje zwrot różnicy kwoty VAT z urzędu skarbowego lub obniża o nią podatek należny od swojej 

sprzedaży w następnym miesiącu lub kwartale.  
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INCONSISTENCY IN THE EUROPEAN SECURITY AND PROTECTION POLITICS 

IN TERMS OF A FAILED STATE 
 

Abstrakt: Európska bezpečnostná a obranná politika, ktorej existenciu datujeme od roku 1999,  je založená na 

kombinácii vojenských a civilných nástrojov, využívaných pri riešení externých bezpečnostných výziev. Medzi 

tieto výzvy možno zaradiť slabú štátnosť, ktorá je spájaná s korupciou, zneužívaním moci slabými inštitúciami 

a občianskymi vojnami. Pričom ako klasické príklady takéhoto stavu možno uviesť Somálsko, Libériu či 

Afganistan  počas vlády Talibanu. Avšak aj napriek identifikácie hrozby zlyhania štátu, neexistuje doposiaľ 

v rámci európskych štruktúr žiadna koherentná terminológia zlyhania, ako aj akčný plán zameraný na riešenie 

problému, ktorého dôsledky možno pociťovať aj na európskom kontinente. Absencia rozpracovania konceptu 

zlyhania štátu sa prejavuje v následnom chybnom, respektíve, nedostatočnom využívaní nástrojov na jeho 

riešenie. Čiastočné vysvetlenie nekoncepčnosti EÚ spočíva aj v organizačne byrokratickom usporiadaní. Mnohé 

organizačné štruktúry vznikajúce ex post celého radu opatrení spôsobujú  ďalšie komplikácie. V dnešnom 

globalizovanom svete sa problematika zlyhania štátu dostáva stále bližšie k hraniciam EÚ, a preto je nevyhnutný 

obrodený, koncepčný a cieľavedomý prístup európskej komunity. 

Kľúčové slová: EÚ, zlyhanie štátu, bosnianska šablóna, nekonzistentnosť, byrokratická štruktúra 

 

Abstract: European Security and Defense Policy, which existence is dated since 1999, is based on a 

combination of military and civilian instruments, used in addressing external security challenges. These 

challenges include possible disintegration of the state, what can be associated with corruption, abuse of power by 

weak institutions and civil wars. As a classic example of such a situation can be mentioned Somalia, Liberia and 

Afghanistan under the Taliban regime. However, despite the identification of the state failure threat, there is still 

no action plan aimed to tackle its consequences. The absence of elaboration of the state failure concept is 

reflected in the defective, respectively, inadequate tools to address it. Partial explanation of EU misconception is 

also in the organization bureaucratic structures. Many organizational structures arising ex post a result in further 

complications. In today's globalized world, the issue of state failure gets ever closer to the EU borders and that´s 

why regenerate, conceptual and systematic approach of the European community is essential.  

Key words: EU, state failure, Bosnia´s template, inconsistency, byrocratic structure 

 

 

1.  ÚVOD 

Aj napriek tomu, že teoretici medzinárodných vzťahov, ako aj ich tvorcovia si uvedomujú závažnosť problému 

krehkosti či dokonca zlyhania štátu, existuje stále množstvo variácií definícií tohto fenoménu. Európska únia je 

dnes bezpochyby jedným z kľúčových aktérov medzinárodnej politiky. Po zavedení pilierovej štruktúry na 

základe Maastrichtskej zmluvy a ustanovení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (ďalej CFSP), boli 

stanovené len veľmi všeobecné ciele, ktorých charakter bol skôr proklamačný než definujúci. V tomto kontexte 

je zaujímavé sledovať, ako EÚ dospela od zmienenej vágne definovanej CFSP až k bezpečnostnej stratégii, ktorú 

prijala v roku 2003. Tá definuje veľmi podrobne a prehľadne ciele a hrozby pre EÚ, a po prvýkrát zavádza 

koncept rozpadnutého štátu ako jeden z najvýznamnejších bezpečnostných problémov súčasného sveta. Avšak 

jednotný prístup EÚ k tomu, čo krehkosť štátu znamená je viac než v nedohľadne. Tri faktory vysvetľujú tento 

nezáujem resp. nekonzistentnoť prístupu k danej problematike. Prvým z nich je európsky inštitucionálny rámec, 

ktorý bráni súdržnosti politík, ďalším je vývoj na medzinárodnej úrovni, ktorý vyžaduje európsku jednotnosť 

a napokon diplomatické snahy o udržanie spolupráce s krajinami ohrozenými zlyhaním štátnosti. Výsledkom je 

koncepčná ambivalentnosť, ktorá potenciálne znižuje schopnosť EÚ reagovať na nestabilné situácie. Európska 

únia bola vybraná pre túto štúdiu, hlavne z jej finančného a normatívneho významu. Organizácia ovláda značné 

množstvo materiálnych zdrojov a patrí medzi najväčšie siete darcov oficiálnej rozvojovej pomoci. V roku 2010 

sa EÚ a jej členské štáty podieľali na pomoci čiastkou 53,5 milióna Eur, čo zodpovedá 0,44 % z kombinovaného 

hrubého národného príjmu členských krajín. Týmto spôsobom sa EÚ pričlení 58% oficiálnej rozvojovej pomoci 

(OAD) a 65% z celkového rozpočtu OAD 26 miliárd Eur.[1]Jej hlavný exekutívny orgán, Európska komisia, 

                                                           
1 Mgr. Lucia Spišiaková, Interný doktorand, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, Kuzmányho 1, Banská 
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ovplyvní prerozdeľovanie zhruba jednej pätiny tejto pomoci, keďže koordinuje zahraničnú podporu 

vychádzajúcu z členských štátov a súčasne pôsobí aj ako nezávislý donor.[2] Okrem svojej finančnej sily, EÚ 

presadzuje silnú normatívnu agendu v zahraničných záležitostiach súvisiacich s podporou demokracie, ľudských 

práv, dobrej správy veci verejných a vládu zákona. Ako organizácia tvorí pridanú hodnotu v podobe schopnosti 

realizovať osvedčené postupy, ktoré budujú vysokú medzinárodnú dôveru v oblasti ľudských práv, 

demokratizácie a zlepšovania vládnutia. Jasne povedané, čo EÚ schváli a ako sa správa má vplyv na darcov, 

ktorí pôsobia v rámci EÚ tak ako aj na príjemcov, ktorí vyjednávajú podmienky spolupráce s EÚ.[3] 

 

2.  EURÓPSKA ÚNIA A JEJ POSTOJ K OTÁZKE SLABEJ ŠTÁTNOSTI 

Všeobecne bol záujem o zlyhanie štátu v minulosti spôsobený bezpečnostnými opatreniami v dôsledku 

teroristických útokov z 9/11. Slabé štáty začali byť videné ako potenciálny inkubátor kolapsu štátu smerujúceho 

k vytvoreniu čiernych dier na mape sveta, kde kriminalita a terorizmus hľadajú svoje útočisko.[4] Dnes je EÚ 

hrdá na to ako dokáže riešiť situáciu krehkých či zlyhávajúcich štátov za svojimi hranicami, počnúc Kosovom až 

po Kábul. Európska bezpečnostná a obranná politika (ďalej ESDP), ktorej existenciu datujeme od roku 1999, je 

príkladom odhodlania EÚ k takzvanému komplexnému prístupu, založenému na kombinácii civilných 

a vojenských nástrojov, využívaných pri riešení externých bezpečnostných výziev. V súčasnosti EÚ vychádzajúc 

z Európskej bezpečnostnej stratégie (ďalej ESS), pod názvom Európa v lepšom svete, identifikuje ciele 

v bezpečnostnej a strategickej oblasti, na základe nižšie spomenutých hrozieb:[5] 

1. terorizmus, prepojený s náboženským extrémizmom, 

2. šírenie zbraní hromadného ničenia, kde ESS explicitne zmieňuje proliferáciu a preteky v zbrojení na 

Blízkom východe, 

3. regionálne konflikty, kde sú mimo prebiehajúcich zmienené tiež zmrznuté konflikty, ktoré sú 

potenciálnou hrozbou pre regionálnu stabilitu, 

4. rozpad štátu, ktorý je prepojený s korupciou, zneužívaním moci slabými inštitúciami a občianskymi 

vojnami, pričom ako príklady sú uvedené Somálsko, Libéria či Afganistan za vlády Talibanu, 

5. organizovaný zločin, kde je Európa identifikovaná ako hlavý cieľ. 

Ako bolo vyššie zmienené, problému rozpadnutých štátov sa v rámci EÚ venuje dokument ESS. Hoci rozpad 

štátu je identifikovaný ako jeden z niekoľkých hlavných problémov, všetkých päť hrozieb v synergickom efekte 

spôsobuje konfrontáciu radikálnych výziev.[6] Možno teda povedať, že EÚ si je vedomá svojich jednotlivých 

hrozieb, no ich kombinácia a vzájomná previazanosť z nich robí náročne uchopiteľný cieľ. Do dnešnej doby 

existujú iba dva akčné plány, jeden z nich zameraný na boj s terorizmom a druhý na zastavenie šírenia zbraní 

hromadného ničenia. Neexistuje teda ani všetkých päť parciálnych akčných plánov, ktorých kombinácia by 

umožňovala čeliť komplexnej hrozbe, a ani jeden komplexný akčný plán zahrňujúci a postihujúci všetky 

aspekty. V dôsledku toho neexistuje rozpracovanie problematiky krehkých či rozpadnutých štátov, ani akčný 

plán EÚ v tejto oblasti. 

 

2.1 Vnútorný boj EÚ o dosiahnutie súdržnosti v otázkach slabej štátnosti 

Už viac ako desať rokov, hlavné inštitúcie EÚ prinášajú rozsiahly korpus textov, ktoré zahŕňajú bezpečnosť 

a rozvojové aspekty nestability štátu. V roku 2001 Európska komisia stanovila set opatrení pre všeobecný 

európsky rámec v oblasti konfliktov, bezpečnosti a slabosti štátu, zatiaľ čo ponechala priestor pre odlišné 

konceptualizácie v štruktúrach ďalších hlavných EÚ inštitúcií. Bez výslovného odkazu na zraniteľnosť štátu 

Komisia uviedla, že situácia krajín nachádzajúcich sa v štrukturálnej kríze, môže byť zhoršená slabými, 

vznikajúcimi, respektíve rozpadajúcimi sa inštitúciami.[7] Okrem toho Komisia v stanovisku z roku 2003 

o správe vecí verejných, spájala slabú štátnosť so slabou kapacitou vládnutia, s obmedzeným poskytovaním 

služieb a nedostatkom odhodlania k dobrej správe vecí verejných.[8] Napriek tomu vo svojej Bezpečnostnej 

stratégii z roku 2003, Európska rada vymedzila „krehkosť“ ako dôsledok zlej správy vecí verejných, 

občianskeho konfliktu a ľahkej dostupnosti malých zbraní, z ktorých všetky môžu oslabiť štátne a sociálne 

štruktúry. Domáce a vonkajšie bezpečnostné problémy boli vnímané ako hlavné dôsledky nestability. Zlyhanie 

štátu ako najextrémnejšia forma slabej správy bola uvedená ako kľúčová hrozba pre Úniu.[6] V tom čase 

Európska rada vyjadrovala podobné názory ako vyššie spomenuté inštitúcie, no súčasne upozorňovala na 

kľúčový faktor zaostalosti a krehkosti, a to na nedostatok dobrej správy vecí verejných.[10] Rozdiely medzi 

týmito hlavnými inštitúciami EÚ sa vzťahovali nielen na konkrétny pojem nestability štátu, ale aj na vývoj 

prístupu EÚ vo všeobecnosti.  

Naposledy v Decembri 2005 s Európskym konsenzom o rozvoji, orgány EÚ uvádzajú prvýkrát spoločnú víziu 

zameranú na zjednotenie činností Únie v oblasti rozvoja. Vzhľadom na administratívne zvládnutie zraniteľnosti 

štátu, Rada, Komisia a Parlament spoločne v tomto dokumente vyhlasujú, že EÚ zlepší svoje komplikované 

partnerstvá a postoj k zlyhávajúcim štátom, kde tretina svetovej chudoby žije. Ďalej sa zaväzujú posilniť svoje 

úsilie v predchádzaní konfliktov, podporovaní prevencie zraniteľnosti štátu pomocou správy reforiem právneho 

štátu, protikorupčných opatrení a budovania životaschopných inštitúcií.[11] Avšak prísľub koherentného 

prístupu orgánov EÚ nebol realizovaný. Oznámenie nebolo nikdy schválené Radou a ani nebol uplatnený žiadny 
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akčný plán. Rôzne inštitúcie EÚ sledovali rozdielne preferencie. Rada EÚ upozornila na problém nedostatku 

politickej legitimity vyplývajúcej zo slabej správy vecí verených, hoci sa súčasne riadila klasifikáciou slabých 

štátov Svetovou bankou.[12] Parlament vo svojom vyjadrení poznamenal, že zraniteľnosť štátu je viac empirický 

ako normatívny koncept, a že zodpovednosť za určovanie vývoja štátu, ktorý nie je ohrozený, by mala byť na 

pleciach obyvateľstva.[13] To znamená, že parlament odmietol súhlasiť s presnou definíciou nestability štátu, 

a namiesto toho ponechal občanov postihnutých slabosťou štátu popísať situáciu v ktorej žijú.  

Okrem spomínaného nejednotného prístupu inštitúcií EÚ, ostáva nezodpovedaná otázka ako a kedy identifikovať 

zlyhanie štátu a jeho jednotlivé stupne. Na rozdiel od iných darcovských organizácií (ako je Svetová banka, 

USAID či OECD), EÚ stále nemá hodnotiaci nástroj merania a jednoznačnej identifikácie takýchto štátov. Iné 

ako úplne zjavné prípady zlyhania štátu ako Somálsko, Sudán, Južný Sudán a Afganistan, ostávajú EÚ 

neohodnotené stupňami zlyhania, v škále od slabých cez krehké, zlyhávajúce až po prípady úplne rozpadu. Cahil 

ponúka zaujímavé vysvetlenie, že označenie štátu ako slabý či zlyhaný, môže byť politicky citlivá téma, takže 

väčšina vlád si takéto zoznamy chráni aby neurazila potenciálnych partnerov.[14] Avšak aj napriek zrejmému 

obchádzaniu použitia termínu „krehkosť“ za účelom neohrozenia potenciálnych partnerských vzťahov, sa 

nemôže EÚ úplne vyhnúť opisu situácií, ktoré môžu ohroziť regionálnu či medzinárodnú bezpečnosť. 

Komisia práve v tomto období prichádza s návrhom na nový rozvojový nástroj pre spoluprácu, v ktorom 

zdôrazňuje posilnenie právneho štátu a správy vecí verejných, v kríze, po kríze a v nestabilných situáciách. Táto 

téma bola doposiaľ zanedbaná. Komisia sa snaží zabezpečiť flexibilné mechanizmy s cieľom uľahčiť reakciu EÚ 

na rýchlo sa vyvíjajúce  krízové situácie.[15] Komisia je tiež motivovaná ku konaniu v dôsledku vývoja na 

medzinárodnej úrovni, najmä Medzinárodným dialógom o mierových a štátotvorných operáciách z roku 2008. 

Tento dialóg sa snaží priblížiť krajiny ovplyvnené konfliktom a krehkosťou a identifikovať ich medzinárodných 

partnerov a následne realizovať efektívnejšie spôsoby podpory prechodov z nestability a budovania štátnosti.[16] 

 

2.2 Bosna ako univerzálna šablóna medzinárodných intervencií pod hlavičkou EÚ 

Európska únia sa stručne povedané približuje hraniciam svojich kapacít a možnostiam obnovy krehkého štátu. 

Po spustení misie v Bosne v roku 2004 pripustil Brusel, že členské štáty nemajú dostatok pracovných síl na 

realizáciu podobnej misie. „Cesta od vojny k udržateľnému mieru nie je možná v prípade absencie silných 

civilných kapacít (...) bez ktorých nemôže dôjsť k prerušeniu boja, a bez ktorých sa odolné inštitúcie nezakorenia 

a risk obnovenia konfliktu stále zotrváva“.[17]V praxi sú jej schopnosti zabezpečiť vojenskú moc obmedzené 

nedostatkom investícií a slabou bezpečnostnou kultúrou vo väčšine členských štátov. EÚ disponuje takmer 

10 000 policajných zamestnancov, viac ako 40 000 diplomatov a najväčším rozvojovým rozpočtom.[18] Napriek 

tomu je jej civilná moc do značnej moci iluzórna. EÚ doposiaľ zahájila 24 zahraničných intervencií v oblasti 

bezpečnostnej a obrannej politiky. Spomenieme Kosovo, Irak, Čad, Gruzínsko, Macedónsko, ktoré čelilo 

personálnemu deficitu vo výške viac ako 30 %, policajnú misiu v Afganistane, so slabo vycvičeným a 

podpriemerne vybaveným vojskom či zle platenou lokálnou políciou neschopnou samostatne pracovať.[19] Aj 

keď sa EÚ podarí udržať významné misie v zahraničí, výsledky sú často nedostatočné. Napriek tomu, že Únia 

má vytrénované policajné sily z misií na Balkáne, viac ako desaťročie tvrdí, že trpí nedostatkom informácií na 

vyhodnotenie hrozby predstavovanej skupinami organizovaného zločinu z Bosny, Srbska, Čiernej Hory 

a Macedónska, a že medzinárodné zločinecké siete považujú región za oblasť príležitostí.[20] Pravdou zostáva, 

že väčšina EÚ misií je malých, málo ambicióznych a často strategicky irelevantných. Avšak priebeh všetkých 

EÚ misií nemožno považovať za absolútne zlyhanie. EÚ pomohla rekonštruovať Bosnu, jej monitorovacia misia 

v Acehu je považovaná za zásadnú pre stabilitu v indonézskej oblasti. Rovnako za úspech môžeme pokladať 

rýchle nasadenie pozorovateľskej misie vyslanej po Rusko – Gruzínskej vojne. Nanešťastie, nie každá jej misia 

bola triumfom.  

Výcviková misia EÚ, v roku 2003 v Bosne,znamenala prvé oficiálne nasadenie a vo svojej podstate 

predstavovala šablónu pre následné misie budovania štátnych kapacít prostredníctvom dlhodobej policajnej 

a bezpečnostnej reformy. Tímy boli zvyčajne formované z niekoľkých európskych odborníkov zameraných na 

výcvik a monitorovanie miestnych úradov, ako aj na vynucovanie dodržiavania práva. Hoci sa EÚ teoreticky 

držala exekutívneho výkonu, zohrávala v skutočnosti policajný mandát, než len tréning policajných zložiek.[21] 

Európska únia nasadila len jednu misiu s kvázi exekutívnou úlohou, a tou bola misia EULEX v Kosove,, kde 

napríklad v máji roku 2009 európske sily za použitia slzného plynu potlačili vzbúrencov.[22] Všade inde, od 

Gruzínska až do Kinshasy, EÚ uviazla s menšími misiami, tréningami či monitorovaním.  

Tzv. bosnianska šablóna mala veľký zmysel na Balkáne, v regióne s dedičstvom autoritárskej policajnej kontroly 

datovanej počas komunistickej éry a mieste, kde počas vojny polícia účinne pôsobila vo forme vražedných 

polovojenských jednotiek. Vo svojich civilných misiách mimo Balkán, EÚ vykazuje znaky toho, čo odborníci 

nazývajú tzv. naivné premiestnenie. Hovoríme o situácii kedy model, ktorý funguje v jednom kontexte, sa 

opakuje niekde, kde je to úplne nevhodné. EÚ sa napríklad zamerala na reformu súdnictva v miestach, kde 

základná bezpečnosť nebola stále zakorenená, ako v prípade Iraku, Afganistanu a Konga alebo v situáciách, 

kedy miestni obyvatelia nemali motiváciu politicky spolupracovať, ako v prípade palestínskych území.[23] 

Významný príklad naivného premiestnenia pozorujeme v operácii v Kongu. Potom, čo nasadenie policajných 
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misií v Bosne a Macedónsku v rokoch 2003 a 2004 prišlo s určitým úspechom, EÚ vyslala podobné misie do 

Kinshasy, za účelom trénovania lokálnej polície a zlepšenia platobného systému konžskej armády. Avšak 

čoskoro bolo zrejmé, že EÚ neberie do úvahy samotnú veľkosť krajiny či mieru korupcie, čo spôsobilo 

irelevantnosť jej malých misií. Európskou úniou trénovaná konžská polícia potlačila nepokoje v Kinshase, ale to 

nič neznamenalo v porovnaní s brutálnymi konfliktami na východnej hranici krajiny, 1000 míľ ďaleko.[24] 

Európske snahy o zlepšenie kontroly na palestínskych územiach boli medzičasom zatienené konfliktom medzi 

Hamasom a Fatahom. Misia EÚ pôsobiaca v Iraku za účelom výcviku irackých policajných jednotiek a súdneho 

personálu bola narušená jednoduchým faktom, a to tým, že nepracovala vo vnútri krajiny. V Afganistane zas 

zmes politických, byrokratických a bezpečnostných obáv zastavili rozbiehajúcu sa európsku misiu. Prevažná 

časť výcviku polície bola a je vykonávaná USA.[25] 

Dôvodov prečo sa EÚ nedarí plniť svoje záväzky je mnoho. Môžeme hovoriť o viacerých príčinách neúspechov 

týchto misií. Jednou z nich je slabosť konceptov, ktorými sa riadia ESDP intervencie, ďalšou je absencia 

civilných kapacít takmer vo všetkých 27 členských štátov EÚ a napokon zle nastavené inštitucionálne rámce 

v Bruseli, ktoré môžu mať devastačné účinky stovky či tisícky kilometrov vzdialených oblastiach. Zatiaľ čo 

matematické vzorce majú svoje využitie, tie politické na základe premisy „one size fits all“ môžu narobiť veľa 

škody. Pochopenie dynamiky štátov, kde sú sociálne a inštitucionálne väzby hlboko narušené vypuknutým 

násilím, si vyžaduje starostlivo vybrané všeobecné ako aj špecifické kombinácie prostriedkov. Pri realizovaní 

rekonštrukčných snáh je nevyhnutné pevné ukotvenie stratégií v súlade s dynamikou krajiny, pričom je potrebné 

nechať dostatočný funkčný priestor pre flexibilitu a vedomosti občanov. Národ stavajúce šablóny, obzvlášť keď 

odrážajú konkrétne ideologické zaujatosti, riskujú prílišné zjednodušenie a tendencie podceňovať vplyv 

situačných a historických faktorov. Externé invázie členmi medzinárodného spoločenstva nemôžu sami o sebe 

opraviť vlády danej krajiny, hoci je ich úloha pri podpore rekonštrukcií nevyhnutná. Najväčšou výzvou pre EÚ 

je rozvíjať procesy a nástroje pre zbližovanie lokálnych a externých aktérov spôsobmi, ktoré by produktívne 

prispeli k posilneniu legitimity, bezpečnosti a účinnosti.[26] 

 

2.3 Výzvy krízového riadenia misií EÚ 

Neúspešné pokusy EÚ o aplikáciu bosnianskej šablóny v jej jednotlivých misiách s úplne odlišnými 

charakteristikami ako tie na Balkáne, poskytli kľúč k jednej z najväčších výziev, ktorým EÚ čelila. Zatiaľ čo jej 

prístup bol založený na určitom zhluku predpokladov, budovanie mieru si vyžaduje čas a spravodlivú justíciu, 

ktorá je  kľúčom k trvalo udržateľnej stabilite. V budúcnosti je nepravdepodobné, že sa EÚ zapojí do misií, ktoré 

budú vykazovať podobu balkánskeho úspechu. Bezpečnostné výzvy v najbližších desaťročiach si pravdepodobne 

vyžiadajú oveľa väčšie zručnosti pre riešenie kríz. Počet občianskych vojen je opäť na vzostupe a EÚ môže 

očakávať, že bude vyzvaná k nasadeniu svojich síl do konfliktných krajín či regiónov.  

Od konca studenej vojny skúsenosti NATO a OSN naznačujú, že šesťmesačná doba po ukončení násilia je 

nesmierne dôležitá: frakcie sa predbiehajú v boji o moc prostredníctvom nesplniteľných politických ponúk 

a dôveryhodnosť mierových síl je ťažko skúšaná. Pravdou zostáva, že EÚ má málo skúseností prijať vedúcu 

úlohu v takomto krehkom prostredí. Európske misie sú zväčša nasadzované do nepriateľského prostredia pod 

ochranou NATO, OSN a USA a ich práca má tendenciu byť zatienená väčšími lepšie financovanými misiami. 

V prípadoch, keď sa EÚ podarilo nasadiť svoje sily rýchlo a bez ochrany, ako na príklade Acehu a Gruzínska, 

boli jej civilné kapacity pod silným tlakom. Misie pod vedením ESDP sa do značnej miery vyhli obetiam na 

životoch. Prvé straty prišli až v Čade v polovici roku 2008. [27] Operácie v nestabilnom prostredí si vyžadujú 

civilistov, ktorí sú schopní ochrániť sami seba. EÚ civilné misie sú práve na toto podpriemerne pripravené. 

V mnohých takýchto prípadoch sú civilisti úplne neozbrojení. Môžeme hovoriť o jediných príkladoch z Bagdadu 

a Kábulu, kde im boli poskytnutí osobní ochrancovia.[28] 

Ak má misia EÚ problém ochrániť svojich členov, je dôležité aby spolupracovala s vojenskými misiami, 

s ktorými často pracujú bok po boku. Európska únia v minulosti zápasila s koordináciou svojich civilných 

činností s ostatnými armádami, ba dokonca nastali prípady, kedy Únia bola súčasne zodpovedná za vojenské aj 

civilné misie, no ich riadenie jej robilo veľké problémy. Vlajková loď vojenských iniciatív EÚ, jej bojové 

skupiny veľkosťou práporu, boli vytvorené bez civilno – vojenskej integrácie.  

Civilisti prevádzkujúci misie ESDP tiež trpeli nadpriemerným spoliehaním sa na inštrukcie vychádzajúce 

z Bruselu, ktorý bol nie vždy ochotný respektíve schopný prijať iniciatívy v tejto oblasti, a to aj v relatívne 

malých operatívnych záležitostiach. Opäť môžeme konštatovať, že bosnianska šablóna nebude vhodná pre 

prípady s fundamentálne odlišnými charakteristikami, pretože zatiaľ čo civilní zamestnanci v Sarajeve môžu byť 

schopní spolupracovať s Bruselom relatívne ľahko, prípad trebárs Čadu takúto jednoduchú komunikáciu 

neumožňuje.  

V konečnom dôsledku EÚ stále chýba mnoho prvkov, ktoré sú potrebné na udržateľné nasadenie civilistov na 

bojových poliach. Misia Eujust Themis v Gruzínsku nebola plne vybavená až do polovice svojho dvanásť 

mesačného mandátu a miestne povojnové kontrolné misie EÚ sa museli plne spoliehať na talianske a francúzske 

vopred nasadené jednotky, ktoré zabezpečovali potrebné množstvo obrnených vozidiel, čo nie je práve 

udržateľné riešenie.[29] 
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V súčasnej situácii sa zdá byť jasné, že EÚ nie je zameraná na riešenie krízového riadenia, a že jej civilné 

kapacity potrebujú generálnu úpravu. Napriek tomu si niektorí môžu klásť otázku, či to ešte stojí za vyskúšanie. 

Rastúci počet skeptikov tvrdí, že katastrofická afganská kampaň znamenala koniec éry úsilia západných 

rekonštrukčných snáh. V rámci EÚ sa strategickí myslitelia začínajú viac zameriavať na Rusko a správu 

napätých obranných rozpočtov, než na obnovu zlyhávajúcich štátov. Verejná mienka sa obracia proti týmto 

zahraničným dobrodružstvám. Avšak história afganskej vojny by mala podporiť prípady civilných zásahov. 

Keby USA a NATO nasadili viacej civilných jednotiek po invázii v roku 2001, krajina by mohla byť oveľa 

bližšie na ceste k stabilite. Preto si dovolíme tvrdiť, že alternatívny model civilného nasadenia, ktorý dokáže 

reagovať včasne a flexibilne v prípade problémových štátov, je účinnejší ako súčasná európska cesta udržania 

mieru.  

 

3.  ZÁVER 

Pri podrobnom skúmaní stavu veci v EÚ, v súvislosti s bezpečnostnou stratégiou a problematikou krehkých 

štátov, je dominantnou črtou nekoncepčnosť, ktorá sa prejavuje v nasledujúcich oblastiach. 

Inštitúcie EÚ majú aj naďalej problémy dohodnúť sa na definícii fenoménu slabej štátnosti, aj napriek tomu, že 

tento pojem bol identifikovaný už v roku 2003 ako hlavná výzva pre EÚ bezpečnosť. V roku 2007 sa Európska 

komisia prvýkrát pokúsila výslovne konceptualizovať špecifické chápanie nestability štátu. Avšak tento 

dokument nebol nikdy plne prijatý, čo znamená naďalej pokračujúcu koncepčnú nejasnosť. Vnútorná 

nejednotnosť medzi inštitúciami EÚ a medzi EÚ a jej členskými štátmi, rovnako ako prebiehajúci proces 

inštitucionálnej reformy, robí náročným definovanie konzistentnej pozície vzhľadom k štátnej nestabilite. Avšak 

vývoj v medzinárodnej komunite donorských organizácií si vyžaduje prijatie jednotnej politiky. Vzhľadom 

k tomu, že vonkajšia súdržnosť je nepravdepodobná bez súdržnosti vnútornej, sú vyhliadky pesimistické. 

Súčasne je európska externá komunikácia motivovaná túžbou rešpektovať integritu partnerských krajín, z čoho 

vyplýva nejasné zadefinovanie slabej štátnosti na škále krehký, slabý, zlyhávajúci či dokonca zrútený štát. Či je 

to múdry ťah je otázka debaty. Žiadna vláda nechce byť znevýhodnená takýmto označením. Avšak bez toho aby 

sa jasne definovali problémy, nie je možné vyvinúť zmysluplné a udržateľné stratégie na prekonanie nedostatkov 

v správe, sociálno-ekonomickom rozvoji či v otázkach bezpečnosti.  

Európska únia má kapacitu na to, aby jasne identifikovala komplex hrozieb v súčasnom svete, čoho dôkazom je 

existencia ESS. Nič menej svoju snahu práve kvôli nekoncepčnosti nedotiahne až do konca, a teda vypracovaním 

konkrétnych akčných plánov. Preto napriek tomu, že krehké štáty patria medzi päť kľúčových hrozieb, 

neexistuje doposiaľ žiadny akčný plán zameraný na ich riešenie. Dalo by sa implikovať, že absencia 

rozpracovania konceptu rozpadu štátu v EÚ sa premietne aj v absencii nástrojov na jeho riešenie. Avšak mierové 

misie boli do agendy EÚ zavedené a následne prijaté a rozpracované ESDP, teda ešte pred vypracovaním ESS. 

Tento nechronologický postup len potvrdzuje nekoncepčnosť EÚ pri riešení bezpečnostných výziev. Existencia 

mierotvorných misií ako súčasť riešenia problému dokazuje, že problematika nefunkčnosti a rozpadu štátu je tu 

dlhodobo prítomná. EÚ iba nebola schopná tento jav identifikovať a jasne pomenovať, čo avšak neznamená jeho 

neexistenciu. ESS tak prichádza ako ex post doplnenie celej rady opatrení.  

Čiastočné vysvetlenie podporujúce naše predošlé úvahy spočíva v organizačne byrokratickom usporiadaní EÚ, 

ako na to upozorňuje EPLO.[30] Zatiaľ čo ESDP zahŕňa civilné a vojenské operácie krízového riadenia, spadá 

do druhého piliera t.j. do gescie Rady EÚ. Prevencia konfliktov a post konfliktná rekonštrukcia spadá do gescie 

Európskej komisie, rovnako ako široká škála nástrojov pomoci a obchodných podmienok. Táto fragmentácia 

agendy je zdrojom odlišných rozhodovacích procesov, čo vedie k neefektívnej a neflexibilnej spolupráci.  

Spomínaná nekoncepčnosť, a s ňou spojená zlá voľba nástrojov sa vo svojej podstate prejavila pri uplatňovaní 

bosnianskej šablóny. Pri prechode na modely, stratégie a doktríny, je dôležité ich pevné ukotvenie v súlade 

s konkrétnou dynamikou krajiny, pričom je potrebné nechať dostatočný priestor pre flexibilitu a vedomosti 

občanov, vyplývajúce z procesu obnovy štátnosti. Národ stavajúca šablóna riskuje prílišné zjednodušenie 

a tendencie podceňovať vplyv situačných a historických faktorov. Štrukturálne rámce sú dôležité na pochopenie 

podmienok a následnú akciu. Avšak jedna šablóna nesedí všetkým. EÚ stojí pred výzvou rozvoja modelov 

a nástrojov pre zblíženie lokálnych a externých aktérov spôsobmi, ktoré by produktívne prispeli k posilneniu 

legitimity, bezpečnosti a účinnosti.  

Európska únia sa na nové hrozby pomaly ale určite učí reagovať. Prirodzene, kvôli vyššie spomenutým 

koncepčným problémov nie je možné od nej očakávať priamočiarosť vo svojej agende. Prijatím Bezpečnostnej 

agendy sa rozpadnuté štáty dostali do čela bezpečnostných hrozieb. Žiaľ mnohé sa od roku 2003 zmenilo 

a problematika zlyhania štátu sa dostáva stále bližšie k hraniciam EÚ. 
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K NIEKTORÝM MOŽNOSTIAM DETEKCIE DAŇOVÝCH 

ÚNIKOV A DAŇOVEJ KRIMINALITY V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 
 

Jozef STIERANKA1 

 

ON THE POSSIBILITIES OF TAX FRAUD DETECTION IN THE SLOVAK 

REPUBLIC 
 

 

Abstrakt: Príspevok prezentuje čiastkové výsledky získané v rámci realizácie vedeckovýskumnej úlohy VYSK. 

č. 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ riešenej na Akadémii PZ v Bratislave. 

V prvej časti sa zaoberá metodologickými východiskami detekcie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti. 

V druhej časti poukazuje na niektoré možnosti detekcie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti za využitia 

inštitútov daňového poriadku. Jednotlivé právne inštitúty definuje a zároveň na štatistických ukazovateľoch 

poukazuje na efektívnosť ich využitia v praxi. 

Kľúčové slová: daňový únik, daňové trestné činy, odhaľovanie,  

 

Abstract: The article presents partial results gained in the scientific research project VYSK No 164 "Detection 

indicators. of Tax Evasion and Tax Crime“ carried out at the Academy of the Police Force in Bratislava. The 

first part of this article deals with methodological bases of detection of tax evasion and tax crimes. The second 

part mentions the possibilities of detection of tax evasion and tax crimes using the legal institutes of the Slovak 

Tax Code. The author defines particular legal institutes and, at the same time, shows the efficacy of their 

application in practice by providing some statistical. 

Key words: tax evasion, tax crime, detection 

 

 

1. METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁDETEKCIE DAŇOVÝCH ÚNIKOV A DAŇOVEJ 

TRESTNEJ ČINNOSTI 
 

Detekcia daňových únikov a daňových trestných činov ( ďalej DÚ a DTČ ) je jednou z fáz ( etáp ) v procese 

ich odhaľovania, počas ktorej môžu rôzne subjekty získavať  indikátory DÚ a DTČ. Od tejto etapy 

odhaľovania sa odvíja celý ďalší postup v odhaľovaní ako aj jeho kvalita, preto je potrebné, aby sa získali také 

indikátory, ktoré budú „kvalitatívne“ spôsobilé zabezpečiť odhalenie DÚ a DTČ. V tomto kontexte je indikátor 

DÚ a DTČ potrebné chápať ako prvotný poznatok (informáciu) o jave, skutočnosti, ktorá sa odchyľuje od 

normálnej „daňovej“ situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov a 

nariadení. Predstavuje prvotný poznatok o možnej pripravovanej, páchanej alebo spáchanej trestnej činnosti 

alebo daňového úniku. Samotný pojem indikátor má viacdimenzionálny charakter, čo sa prejavuje v možných 

prístupoch využiteľných pri jeho formulácii. V prvom rade ide o prvotný poznatok o nejakom jave, na základe 

ktorého sa začína proces jeho poznávania. Rovnako ho možno chápať ako signál nasvedčujúci vzniku určitej 

udalosti, vyvolávajúci záujem alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku od normálnej 

situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov, nariadení a iných spoločenských 

noriem.“2 Okrem toho môže predstavovať aj konkrétnu formu prejavu určitého javu  navonok, to znamená, že 

o predmetoch a javoch sa dozvedáme prostredníctvom ich vonkajších prejavov. Platí to však aj naopak, 

vonkajšie prejavy indikujú, nasvedčujú existencii určitých javov. Nie vždy sa nám však podarí nájsť, resp. 

správne interpretovať kombináciu indikátora a javu, ktorý hľadáme. Páchatelia DÚ a DTČ využívajú rôzne 

zákonné a ekonomické medzery. Vzhľadom na to, že ide o činnosť, ktorá je v rozpore so záujmami spoločnosti, 

je logické, že metódy a prostriedky, ktoré páchatelia  používajú  na dosiahnutie ich zámerov, sú utajené a často aj 

detailne prepracované. Vo väzbe na všeobecný metodologický základ odhaľovania môžeme konštatovať, že 

každé konanie, teda aj realizovaný a zrealizovaný daňový únik alebo trestný čin, zanechá vo svojom okolí 

„stopy“, ktoré môžeme považovať za indikátory DÚ a DTČ.  

Získavanie indikátorov DÚ a DTČ, inak povedané ich detekcia, je veľmi náročná činnosť, ktorá v celom procese 

odhaľovania predstavuje jeho prvú etapu a vyžaduje si okrem iného aj dôslednú  koordináciu činností. Pri 

detekcii DÚ a DTČ je nevyhnutné brať do úvahy jednotlivé prvky, ktoré sa viažu k procesu odhaľovania a to 

najmä:  

                                                           
1 prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, jozef.stieranka@minv.sk 
2 LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In Kriminalistika,  1996, roč. XXIX, č. 1, s. 73 
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 samotné indikátory DÚ a DTČ,  

 miesto výskytu indikátorov,  

 subjekty získavania indikátorov, 

 spôsoby získavania indikátorov. 

 

Významným prvkom pri detekcii  DÚ a DTČ sú samotné indikátory DÚ a DTČ, ktoré sú obsiahnuté a 

„zakódované“ v spôsoboch páchania daňových únikov resp. daňových trestných činov. Preto je tiež nevyhnutné 

poznať spôsoby páchania DÚ a DTČ. Spôsoby páchania DÚ a DTČ ako aj samotné indikátory sú  rozličné a to 

v závislosti od osoby páchateľa a od dane na ktorej sa daňový únik realizuje. Neexistuje konečný výpočet 

indikátorov DÚ a DTČ vzhľadom  k tomu, že spôsoby páchania DÚ a DTČ sa neustále sofistikujú 

a prispôsobujú novým podmienkam vo väzbe na prijímané opatrenia na ich elimináciu.  

Pri detekcii DÚ a DTČ je okrem  známych indikátorov potrebné brať do úvahy aj miesta ich výskytu a samotnú 

ekonomickú podstatu DÚ a DTČ. Indikátory je potom možné hľadať a získavať, najmä v podobe informácií v 

ekonomickom, sociálnom a inom prostredí, a to najmä: 

 v účtovníctve fyzických a právnických osôb (najmä došlých a vystavených faktúr), 

 v daňových priznaniach (z príjmov právnických a fyzických osôb, z DPH), 

 vo finančných operáciách (najmä hotovostných a bezhotovostných platbách prostredníctvom bánk na 

účtoch), 

 v obchodných operáciách (najmä pri kúpe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku), 

 v databázach a poznatkových fondoch, ktoré sú vedené v súvislosti s daňovým a colným konaním, 

 iné. 

 

Zachytiť (detekovať)  indikátory DÚ a ĎTČ môžu najmä subjekty, ktoré pôsobia v ekonomickom, sociálnom 

ale aj širšom spoločenskom prostredí. Sú to najmä: 

 účtovníci, 

 audítori, 

 pracovníci finančnej správy (daňoví a colní pracovníci), 

 pracovníci bánk, 

 pracovníci iných finančných inštitúcii, 

 pracovníci realitných kancelárii a niektorých iných povinných osôb3 

 orgány verejnej moci (najmä príslušníci PZ- kriminálna a finančná polícia, príslušníci Kriminálneho 

úradu finančnej správy), 

 fyzické a právnické osoby. 

 

Podstatnou skutočnosťou pri detekcii DÚ a DTČ sú možnosti a zákonné kompetencie, spôsobilosti a oprávnenia, 

ktoré majú  konkrétne subjekty k dispozícii a môžu ich vo svojej činnosti využívať. Do procesu odhaľovania sa 

indikátory DÚ a DTČ môžu dostávať prostredníctvom vyššie uvedených subjektov rôznymi spôsobmi. 

Indikátory DÚ a DTČ je možné vo všeobecnosti získať najmäza využitia „inštitútov“: 

A. daňového poriadku - zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ( najmä vyhľadávacou činnosťou, daňovými kontrolami, miestnym 

zisťovaním, záznamovou povinnosťou a pod.), 

B. iných daňových zákonov  (napr. kontrolný výkaz - § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov), 

C. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred 

financovaním terorizmu ( najmä hláseniami neobvyklých obchodných operácií povinnými osobami), 

D. zákona č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku, 

E. zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších (najmä operatívno-

pátracou činnosťou a prostriedkami operatívno-pátracej činnosti), 

F. zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (najmä operatívnou pátracou 

činnosťou, prostriedkami operatívno-pátracej činnosti, oprávneniami pri odhaľovaní daňových únikov, 

nezákonných finančných operácii a podobne). 

 

V tomto príspevku sa ďalej budem zaoberať len jedným zo spôsobov detekcie DÚ a DTČ, a to využitím 

právnych inštitútov zákona o správe dani - daňového poriadku. 

 

                                                           
3  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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2. DETEKCIA DAŇOVÝCH ÚNIKOV A DAŇOVEJ TRESTNEJ ČINNOSTI ZA VYUŽITIA 

ZÁKONA O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÉHO PORIADKU) 

 

Pracovníci Finančnej správy SR môžu indikovať DÚ a DTČ využívaním oprávnení, ktoré im dáva Daňový 

poriadok, najmä prostredníctvom: 

 vyhľadávacej činnosti, 

 miestnym zisťovaním, 

 daňovou  kontrolou, 

 záznamovej povinnosti. 

 

Vyhľadávacia činnosťje upravená v ustanovení § 36 Daňového poriadku. Cieľom vyhľadávacej činnosti 

správcu dane je zistiť okruh možných daňových subjektov ako aj príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu. Táto 

činnosť spočíva predovšetkým vo vyhľadávaní neregistrovaných daňových subjektov a overovaní úplnosti či 

správnosti registrácie. K samotnému výkonu vyhľadávacej činnosti dochádza bez priamej súčinnosti s daňovým 

subjektom okrem iných možností aj na základe vlastnej činnosti správcu dane. Ak správca dane zistí, že daňový 

subjekt prestal vykonávať činnosť (napr. nepodáva daňové priznanie, neplní oznamovaciu povinnosť, nepreberá 

poštu) vykoná potrebné opatrenia  na vyrubenie dane alebo vymáhanie daňového nedoplatku, resp. opatrenia za 

účelom preverenia sídla spoločnosti, obchodných partnerov alebo obchodných aktivít s cieľom zrušiť registráciu 

daňového subjektu a pod.  

Miestne zisťovanie je upravené v ustanovení § 37 a nasledujúce Daňového poriadku ako činnosť správcu dane, 

v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely správy daní. 

Miestne zisťovanie je jedným z najvýznamnejších dôkazných prostriedkov. Správca dane, ktorým je daňový 

úrad, colný úrad a obec môže vykonať miestne zisťovanie čo sa do rozsahu aj obsahu týka bez osobitného 

povolenia, z vlastného podnetu alebo na podnet inej osoby, ale je na jeho vlastnej úvahe, či samotné miestne 

zisťovanie vykoná alebo nevykoná, pričom v zmysle zásad správy daní (ustanovenie § 3 Daňového poriadku) 

hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. 

Zároveň prihliada na všetko, čo vyšlo pri správe daní najavo. Správca dane je oprávnený vykonať miestne 

zisťovanie v obvode svojej územnej pôsobnosti ako aj mimo tohto obvodu a nepotrebuje na uvedený úkon 

žiadne poverenie. O miestnom zisťovaní sa spisuje zápisnica alebo úradný záznam. Rovnopis alebo kópia 

zápisnice sa odovzdá daňovému subjektu alebo inej osobe alebo zamestnancovi daňového subjektu alebo 

zamestnancovi inej osoby, nakoľko daňový subjekt nemusí byť účastný miestneho zisťovania. Úradný záznam sa 

spisuje, ak sa miestneho zisťovania nezúčastní žiadna osoba. Správca dane pri miestnom zisťovaní je  v súlade 

s daňovým poriadkom oprávnený: 

 vyhotovovať z miestneho zisťovania fotodokumentáciu a audiovizuálny záznam, 

 žiadať informácie o používaných programoch výpočtovej techniky, 

 využívať programové vybavenie, v ktorom boli informácie daňového subjektu spracované a to za 

prítomnosti daňového subjektu alebo ním poverenej osoby, 

 žiadať kópie, odobrať vzorku, 

 urobiť si alebo vyžiadať si výpis alebo kópiu z účtovných záznamov a to aj na technických nosičoch dát 

na náklady daňového subjektu,  

 zapožičať si doklady, výpisy,  

 na neobmedzený prístup do prevádzkových priestorov. 

 

Zapožičané doklady je správca dane povinný vrátiť do 30 dní od predloženia posledného dokladu. Túto lehotu 

môže predĺžiť druhostupňový orgán primerane a to aj opakovane. O tejto skutočnosti musí správca dane písomne 

upovedomiť osobu, u ktorej sa vykonáva miestne zisťovanie. 

Správca dane vykonáva miestne zisťovanie spravidla na mieste, ktoré považuje za obvyklé pracovisko daňového 

subjektu. V prípade, ak daňový subjekt vykonáva dani podliehajúcu činnosť mimo miesta svojho obvyklého 

pracoviska, je povinný na výzvu správcu dane predložiť oprávnenie na podnikanie a preukázať svoju totožnosť. 

V prípade nesplnenia uvedenej daňovej povinnosti nepeňažnej povahy sa daňový subjekt alebo iná osoba dopustí 

správneho deliktu podľa ustanovenia § 154 ods. 1 písm. j) Daňového poriadku, za čo je správca dane oprávnený 

uložiť mu pokutu podľa ustanovenia § 155 ods. 1 písm. e) cit. zákona v rozpätí od 60 € do 3000 € ( v prípade, ak 

je správcom dane obec, uloží mu pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 € 

maximálne však 1 500 €). 
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Tabuľka č.1:   Prehľad počtu miestnych zisťovaní vykonaných správcom dane4 

 

Rok 

 

Počet miestnych 

zisťovaní 

z toho: 

Počet miestnych 

zisťovaní na ERP 

 

Výška nálezu 

z miestnych zisťovaní 

( v tis. EUR ) 

z toho: 

 

nález z ERP 

(v tis. EUR ) 

2004       30 254          12 221                 957         758    

2005       34 969          18 938             1 712     1 524    

2006       24 997             8 154                 947         859    

2007       35 974          16 282                 822         738    

2008       35 365          16 089                 714         663    

2009       38 959          16 117                 515         478    

2010       44 262          20 805                 457         432    

2011       38 272          17 601                 674         644    

2012       33 031          15 171                 438         429    

2013       30 264             6 383                 272         240    

2014       31 302             7 852                 385         288    

 

Daňový poriadok umožňuje správcovi dane využiť tento inštitút na rozmanité účely správy daní ako napr. 

preverenie obchodných partnerov (dodávateľov, odberateľov, prepravcov), obchodných aktivít a ich zaúčtovania, 

samotných zdaniteľných obchodov, sídel, miest, v ktorých malo dôjsť k uskutočneniu zdaniteľného obchodu 

a teda aj na detekciu potenciálnych DÚ DTČ.  

Daňová kontrola ako procesný postup je upravená v § 44 a nasledujúce Daňového poriadku. Daňová kontrola 

sa ako inštitút správy daní nezaraďuje medzi daňové konania nakoľko nenapĺňa základnú definíciu daňového 

konania upravenú v úvodných ustanoveniach daňového poriadku. Daňová kontrola ako taká nepredstavuje v 

skutočnosti proces v rámci ktorého sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu, ale slúži ako tzv. 

predpríprava konkrétneho daňového konania, ktorým je v tomto prípade vyrubovacie konanie. Samotná daňová 

kontrola sa môže vykonať či už samostatne za konkrétne zdaňovacie obdobie a konkrétnu daň alebo je možné 

vykonať ju za viacero zdaňovacích období a viacero daní súčasne. Rovnako daňový poriadok umožňuje už počas 

výkonu daňovej kontroly túto rozšíriť o ďalšie zdaňovacie obdobie alebo o ďalšiu daň. O rozšírení daňovej 

kontroly je potom správca dane povinný informovať kontrolovaný daňový subjekt. 

Daňová kontrola sa začína: 

 na základe písomného oznámenia, ktoré sa zasiela daňovému subjektu,  

 alebo na základe zápisnice o začatí daňovej kontroly.  

 

V prípade, že sa daňová kontrola začína oznámením, toto musí obsahovať deň začatia daňovej kontroly, miesto 

výkonu daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane a kontrolované zdaňovacie obdobie. Rovnako správca dane 

v oznámení určí aj lehotu na predloženie všetkých dokladov potrebných na vykonanie daňovej kontroly 

s poučením o následkoch ich nepredloženia. Ak nastane situácia, že daňovému subjektu, u ktorého sa má daňová 

kontrola vykonať zo subjektívnych dôvodov nevyhovuje deň začatia daňovej kontroly uvedený v oznámení, je 

povinný o danej skutočnosti informovať správcu dane a dohodnúť s ním nový termín začatia. Daňový poriadok 

zároveň stanovuje podmienku, v zmysle ktorej daňová kontrola nesmie začať neskôr ako 40 dní od doručenia 

oznámenia.  

Druhou alternatívou začatia daňovej kontroly, významnou aj z pohľadu boja proti DÚ a DTČ, je začatie daňovej 

kontroly spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. V tomto prípade sa daňová kontrola začne aj bez 

predchádzajúceho zaslania oznámenia o začatí daňovej kontroly. Správca daneje oprávnený začať daňovú 

kontrolu spísaním zápisnice v prípade, že o jej vykonanie požiadajú orgány činné v trestnom konaní, existuje 

dôvodné podozrenie z možného zničenia, pozmenenia alebo znehodnotenia účtovných alebo iných dokladov 

potrebných pre správne určenie daňovej povinnosti, alebo tak ustanovuje osobitný predpis5. Vo všeobecnosti je 

                                                           
4 Zdroj: Finančná správa SR 
5 Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v z 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov; Zákon č. 105/2004 Z. z. 

o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v 

znení neskorších predpisov; Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 
107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov; Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov.; Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov; Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v  znení neskorších predpisov 
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možné povedať, že správne začatie daňovej kontroly, či už oznámením alebo spísaním zápisnice, je z procesného 

hľadiska jedným z najdôležitejších okamihov výkonu daňovej kontroly. Priebeh a ukončenie daňovej kontroly je 

vo väčšine času v správe správcu dane. Daňový poriadok však priznáva určité práva a povinnosti 

kontrolovanému daňovému subjektu, ktorých výkonom je priebeh daňovej kontroly v určitej miere korigovaný aj 

kontrolovaným daňovým subjektom. Práva aj povinnosti kontrolovaného daňového subjektu upravuje 

ustanovenie§ 45 Daňového poriadku. Daňový subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola, má vo vzťahu 

k zamestnancovi správcu dane právo: 

 na predloženie  

1. písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly,  

2. služobného preukazu zamestnanca správcu dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec,  

 byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,  

 predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy 

dostupné správcovi dane, ktoré sám nemôže predložiť, najneskôr do dňa jej ukončenia,  

 nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislosti s 

daňovou kontrolou vykonávanou u kontrolovaného daňového subjektu,  

 klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní,  

 vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo 

navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim,  

 nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe. 

 

Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:  

 umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,  

 zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,  

 poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,  

 predkladať v priebehu daňovej kontroly záznamy, ktorých vedenie ukladá osobitný predpis, 2) a iné 

doklady, ktoré preukazujú hospodárske operácie a účtovné prípady, vo forme požadovanej správcom 

dane, ak ich v tejto požadovanej forme vedie, vrátane evidencie a záznamov, ktorých vedenie bolo 

správcom dane uložené, a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia,  

 predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,  

 umožňovať vstup do sídla, miesta podnikania kontrolovaného daňového subjektu a do jeho 

prevádzkových priestorov a umožňovať rokovanie s jeho zamestnancom,  

 zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov 

kontrolovaného daňového subjektu, poskytnúť výpisy, alebo ich kópie,  

 umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa 

na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, a k výstupným dátam z týchto softvérov.6 

 

Správca dane po vykonaní všetkých potrebných úkonov a dokazovaní v priebehu daňovej kontroly vyhotoví 

protokol z daňovej kontroly, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly vrátene vyhodnotenia dôkazov. Protokol 

sa nevyhotovuje v prípade, ak bolo doručené oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok, prípadne ak došlo 

k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. 

Daňová kontrola je v zmysle ustanovení Daňového poriadku ukončená: 

 doručením protokolu z daňovej kontroly, 

 doručením oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, 

 zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.  

 

Okrem výkonu tzv. „riadnej“ daňovej kontroly upravuje daňový poriadok aj tzv. „opätovnú“ daňovú kontrolu, 

ktorá predstavuje kontrolu tej istej dane alebo zdaňovacieho obdobia, za ktoré už bola vykonaná „riadna“ daňová 

kontrola. Správca dane je oprávnený ju vykonať v prípade: 

 ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním, 

 ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa zákona o dani z príjmov, alebo zákona o DPH, 

 na podnet ministerstva alebo finančného riaditeľstva, 

 na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.7 

 

                                                           
6 Ustanovenie § 45 ods. 1 a 2) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  
7 § 44 ods. 4) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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Uvedený typ daňovej kontroly má nenahraditeľný význam nielen pre správne určenie daňovej povinnosti 

kontrolovaného daňového subjektu, ale aj v rámci boja proti DÚ a DTČ, nakoľko nie je výnimkou, že 

skutočnosti poukazujúce na možný daňový podvod sa stanú správcovi dane známe až po ukončení „riadnej“ 

daňovej kontroly, prípadne orgány činné v trestnom konaní požiadajú o výkon daňovej kontroly z dôvodu 

vedenia trestného konania až po ukončení „riadnej“ daňovej kontroly po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

vydaného vo vyrubovacom konaní. V prípade, že by daňový poriadok neumožňoval výkon „opätovnej“ daňovej 

kontroly, správca dane by nemohol vykonať daňovú kontrolu, v rámci ktorej by boli preverené nové skutočnosti 

poukazujúce na možný daňový trestný čin a to z dôvodu existencie procesnej prekážky vychádzajúcej zo zásady 

„ne bis in idem“. 

 

Tabuľka č. 2:  Prehľad počtu daňových kontrol vykonaných správcom dane8 

Rok 
Počet kontrol 

celkom 

Z toho: počet kontrol 

NO DPH 

Dodatočne vyrubená 

daň ( EUR ) 

Efektivita daňových 

kontrol (%) 

2001 52 874 14 905 135 974 905 X 

2002 54 430 16 015 101 942 840 X 

2003 47 600 10 994 130 642 501 29,4 

2004 33 747 5 173 224 048 928 X 

2005 35 333 7 173 221 899 555 57,8 

2006 31 243 4 720 253 002 556 62,1 

2007 24 711 4 926 228 823 541 59,5 

2008 21 357 4 564 261 219 478 59,4 

2009 19 820 4 124 366 102 002 59,5 

2010 18 400 6 067 425 952 339 53,6 

2011 22 651 10 853 497 551 797 49,3 

2012 16 053 10 008 525 095 752 41,6 

2013 13 059 8 189 573 214 770 42,4 

2014 12 488 8 288 646 892 633 46,9 

Pozn.: X – uvedená hodnota sa samostatne nevykazovala 

 

V nadväznosti na výkon daňovej kontroly je potrebné spomenúť aj prípady, kedy správca dane nemá možnosť 

ukončiť daňovú kontrolu protokolom, ale sa daňová kontrola ukončí prechodom na proces určenia dane 

pomôckami. Uvedený inštitút správy daní upravujú ustanovenia § 48 a 49 Daňového poriadku. Správca dane 

využíva predmetný inštitút nielen v prípadoch kedy kontrolovaný daňový subjekt v priebehu výkonu daňovej 

kontroly túto neumožní ukončiť, napr. tým, že prestane so správcom komunikovať, stane sa nekontaktným atď. 

Daňový poriadok umožňuje správcovi dane zistiť základ danea určiť daň podľa pomôcok v prípadoch, ak 

daňový subjekt: 

 nepodá daňové priznanie ani na výzvu správcu dane,  

 nesplní povinnosť v lehote určenej správcom dane vo výzve na odstránenie nedostatkov daňového 

priznania a správca dane nezačal daňovú kontrolu,  

 nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v 

dôsledku čoho nemožno daň správne zistiť, alebo 

 neumožní vykonať daňovú kontrolu; to neplatí, ak ide o daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 2 

Daňového poriadku.9 

 

Správca dane v procese určovania dane podľa pomôcok neurčuje daňovú povinnosť len odhadom, ale využíva 

všetky pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si zaobstará bez súčinnosti s daňovým subjektom. Ako 

pomôcky slúžia správcovi dane rôzne listinné dôkazy ako sú napr. faktúry, zmluvy a iné, daňové priznania 

daňového subjektu, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky, 

výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, správy a vyjadrenia iných správcov 

dane, štátnych orgánov a obcí, záujmových združení, výpisy z účtov vedených v bankách a vlastné poznatky 

správcu dane zo zdaňovania dotknutého daňového subjektu, alebo podobných daňových subjektov. Ak daňový 

subjekt v priebehu určenia dane správcom dane podľa pomôcok predloží účtovné doklady a iné doklady, správca 

                                                           
8 Zdroj: Finančná správa SR 
9 § 48 ods. 1) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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dane ich môže využiť ako pomôcky. 10 Pomôcky v niektorých prípadoch predstavujú zložitejší a aj dôkazne 

vyčerpávajúcejší postup správcu dane v rámci určovania správnej daňovej povinnosti daňového subjektu. Aj 

napriek tomu má však správca dane problém s oznamovaním podozrení zo spáchania niektorého daňového 

trestného činu, ak bola daňová povinnosť určená práve pomôckami. Aj napriek tomu je snaha postihovať všetky 

daňové subjekty, ktoré konajú podvodným spôsobom a ktoré svojou činnosťou narúšajú zdravé ekonomické 

prostredie.  

 

Tabuľka č.3:  Prehľad počtu podaných oznámení pre podozrenie zo spáchania trestných činov11 

 
Počet podaných oznámení/oznámená výška škody(€) 

 
Rok Počet Škoda ( EUR ) 

2002 358 19 802 604 

2003 1 064 110 063 039 

2004 1 171 102 107 178 

2005 1 430 118 416 849 

2006 1 291 70 140 919 

2007 1 245 119 395 367 

2008 1 476 160 096 621 

2009 3 348 363 500 620 

2010 1 920 186 827 168 

2011 1 858 248 233 741 

2012 842 123 322 044 

2013 1 214 94 786 570 

2014 1 118 230 920 602 

SUMÁR 18 335 1 947 613 322 

 

Záznamová povinnosť je upravená v § 51 Daňového poriadku. Správca daneje oprávnený na základe 

predmetného ustanovenia uložiť daňovému subjektu rozhodnutím, voči ktorému Daňový poriadok nepripúšťa 

odvolanie, povinnosť viesť určité záznamy nad rámec zákonom ustanovenej povinnosti viesť rôzne evidencie 

(napr. § 70 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Z rozhodnutia 

o uložení záznamovej povinnosti musí byť zrejmé presné určenie zaznamenávaných údajov, ich členenie 

a usporiadanie vrátane nadväznosti na doklady, z ktorých sa záznam vedie.12 Správca dane ukladá záznamovú 

povinnosť z dôvodu získania ďalších údajov potrebných a rozhodujúcich pre správne určenie daňovej 

povinnosti.  

Daňový poriadok okrem možnosti uložiť záznamovú povinnosť daňovému subjektu, umožňuje správcovi dane 

v priebehu zdaňovacieho obdobia nielen preverovať plnenie záznamovej povinnosti, ale taktiež požadovať 

predloženie dokladov, o ktorých sa vedie priebežná evidencia. Náhodným preverovaním správca dane 

zabezpečuje priebežné evidovanie údajov podľa uloženej záznamovej povinnosti, ako i zabraňuje opravám 

záznamov po ukončení zdaňovacieho obdobia. Správca dane priebežným preverovaním plnenia si záznamovej 

povinnosti môže tiež zistiť, že daňový subjekt nevedie záznamy, tak ako mu to bolo uložené rozhodnutím. 

V prípade zistenia takýchto nedostatkov, prípadne chýb v záznamovej povinnosti správca dane uloží daňovému 

subjektu rozhodnutím povinnosť ich odstránenia. Ak daňový subjekt neodstráni chyby v záznamoch, uloží mu 

správca dane pokutu v zmysle ustanovenia § 155 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku za nesplnenie povinnosti 

nepeňažnej povahy podľa Daňového poriadku. Správca dane je v zmysle Daňového oprávnený záznamovú 

povinnosť zmeniť alebo zrušiť a to či už na základe návrhu daňového subjektu alebo z vlastného podnetu. 

Záznamy, evidencie a doklady k nim sa vzťahujúce je daňový subjekt povinný uchovávať po dobu, v ktorej 

nezanikne právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane, alebo uplatnenia nároku na sumu podľa osobitného 

predpisu.13 

                                                           
10 § 48 ods. 3 a 4) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
11Zahŕňa aj oznámenia pre inú ekonomickú trestnú činnosť. Vo väčšine prípadov sa jedná o daňovú trestnú činnosť Zdroj: Finančná správa 

SR 
12 § 51 ods. 2) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
13 § 51 ods. 5) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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VYBRANÉ ASPEKTY A DIMENZIE PROBLEMATIKY 

BEZPEČNOSTI DODÁVOK V SEKTORE OBRANY V 

KONTEXTE EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE  
 

Stanislav SZABO1 - Ivan KOBLEN2 

 

SELECTED ASPECTS AND DIMENSIONS OF SECURITY OF SUPPLY ISSUE  

IN THE DEFENCE SECTOR IN CONTEXT OF EUROPEAN COOPERATION  
 

 

Abstrakt: V úvodnej časti sú zvýraznené vybrané aspekty týkajúce sa dôležitosti a aktuálnosti danej 

problematiky  vo väzbe na etapy životného cyklu obranných systémov a definície pojmu  bezpečnosť dodávok. 

V ďalšej časti príspevku autori informujú o problematike činností vykonávaných zo strany Európskej obrannej 

agentúry (EDA) v oblasti bezpečnosti dodávok a dokumentoch a dohodách týkajúcich sa tejto oblasti, 

predovšetkým o Stratégii pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu (EDTIB), Rámcovej 

dohode pre bezpečnosť dodávok medzi schvaľujúcimi členskými štátmi EDA a Pravidlách (Kódexe chovania) 

o prioritizácii obranných výrobkov alebo služieb v súlade s Rámcovou dohodou. Tretia časť  je zameraná na  

vybrané informácie o problematike bezpečnosti dodávok v rámci záverov Európskej rady a činnosti Európskej 

komisie.  Štvrtá časť príspevku  informuje o vybraných dimenziách problematiky bezpečnosti dodávok v sektore 

obrany v kontexte európskej spolupráce, ku ktorým patrí politická a obranná dimenzia, dimenzia právna 

a regulačná, dimenzia výskumno-vývojová a technologická ako aj dimenzia priemyselná a dodávateľská.  

V závere príspevku autori  zvýrazňujú vybrané faktory a skutočnosti danej problematiky vo väzbe na jej 

dôležitosť pre oblasť bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky.  

Kľúčové slová: bezpečnosť dodávok, obrana, dimenzia, obranný priemysel, výskum a vývoj, technológie, 

Európska obranná agentúra (EDA), Európska únia 

 

Abstract: The paper in the introductory part  underlines selected aspects concerning the importance and 

topicality of given issue  regarding the defence systems life cycle and definition of security of supply term.  In 

the subsequent part of paper the authors inform on the European Defence Agency (EDA) activities in the 

security of supply area and documents and arrangements concerning this field, particularly on a Strategy for the 

European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB), Framework arrangement for security of supply 

between subscribing Member States and  Code of Conduct on prioritisation of defence goods or services in 

accordance with Framework arrangement. The third part is focused on  selected information concerning  defence 

security issue within the European Council Conclusions and European Commission activities. The fourth part of 

paper inform on  selected dimensions of security of supply issue in the defence sector in context of European 

cooperation. Among these dimensions appertain the political and defence dimension, legal and regulatory 

dimension, research and development and technological dimension  as well as industrial and supply dimension. 

In the conclusion part the authors underline selected factors and matters of the given issue concerning its 

importance for the security and defence areas of the Slovak Republic. 

Keywords: security of supply, defence, dimension, defence industry, research and development, technology, 

European Defence Agency (EDA), European Union 

 

 

1.  ÚVOD 

      Vývoj a výroba obranných systémov v sektore obrany je náročný proces a okrem iných záležitostí si 

vyžaduje z hľadiska  vývojovej organizácie a finálneho výrobcu zložitých obranných systémov, ako aj  

odberateľa /objednávateľa, ktorým  sú spravidla orgány vyzbrojovania a obrannej akvizície ministerstva obrany 

(v prípade multinárodných programov/projektov vyzbrojovania relevantné účastnícke štáty v tomto programe 

a organizácie, ktoré riadia a zmluvne zabezpečujú takéto programy), zabezpečiť predovšetkým stabilnú dodávku 

potrebných systémov, podsystémov, komponentov a materiálov. Po etape vývoja a výroby nasledujú ďalšie 

dôležité etapy životného cyklu obranných systémov (životný cyklus obranných systémov je pritom dlhodobý - 

desiatky rokov), v rámci ktorých je takisto potrebné zabezpečiť stabilnú dodávku komponentov, náhradných 

dielov a vybavenia pre prevádzku, podporu, údržbu, servis a modernizáciu  týchto systémov. Imperatívom doby 

                                                           
1 doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,  Ústav letecké dopravy, Horská 3, 110 00 

Praha 2, E-mail: szabo@fd.cvut.cz 
2 Ing. Ivan Koblen ,CSc., Slovenská technická  univerzita v Bratislave,  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav 
bezpečnosti, environmentu a kvality, Paulínska 16, 917 24 Trnava, E-mail: ivan.koblen@stuba.sk 
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je tiež  schopnosť  neodkladnej, urgentnej akvizície (urýchlenia akvizície) obrannej výzbroje, techniky 

a náhradných dielov, a to  hlavne vo väzbe  na reakcie  na operačné potreby a skúsenosti z účasti jednotiek 

v operáciách krízového manažmentu. Súčasne je potrebné v určitých situáciách (krízové situácie, zvýšenie  a 

zabezpečenie  dodávok určitého druhu techniky  a náhradných dielov pre operácie a i.) zvýšiť existujúcu výrobu  

výzbroje a techniky, resp. náhradných dielov. Zabezpečenie bezpečnosti dodávok  je v týchto prípadoch jedným 

z kľúčových faktorov zabezpečenia bezpečnosti a obranyschopnosti štátu a jednou z dominantných  oblastí  v 

rámci európskej spolupráce vo vyzbrojovaní, Európskej obrannej priemyselnej a technologickej základne 

(EDTIB - European Defence Technological and Industrial Base) a  pilierov procesov budovania Európskeho 

trhu s obrannou výzbrojou a technikou (EDEM-European Defence Equipment Market). 

    Existuje viacero definícií pojmu „bezpečnosť dodávok“. Všeobecnú a zreteľnú definíciu tohto pojmu 

spracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikateľstvo a malé 

a stredné podniky, podľa ktorej  "bezpečnosť dodávok môže byť vo všeobecnosti definovaná ako garantovanie 

dodávok  výrobkov a služieb dostatočných pre členské štáty pre plnenie ich záväzkov v súlade s požiadavkami 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky“. (1) 

     Z danej definície vyplýva, že problematika bezpečnosti dodávok patrí v kontexte európskej spolupráce do 

Spoločnej zahraničnej  a bezpečnostnej politiky (CFSP/SZBP) Európskej únie, hlavnou súčasťou ktorej je oblasť 

Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (CSDP - Common Security and Defence Policy) Európskej únie.  

Z hľadiska rozvoja a podpory CSDP patria k najvýznamnejším procesy a činnosti  v oblastiach obranných 

spôsobilostí, obranného výskumu a rozvoja technológií pre budúce obranné a bezpečnostné spôsobilosti, 

európskej spolupráce vo vyzbrojovaní, ako aj procesy a činnosti  týkajúce sa EDTIB a EDEM, ktoré vykonáva 

Európska obranná agentúra (EDA-European Defence Agency).  Problematika bezpečnosti dodávok je obsahom 

rokovaní Riadiaceho výboru EDA vo formáte ministrov obrany členských štátov EDA a vzhľadom na svoj 

význam a dimenzie aj  obsahom rokovaní a záverov Európskej rady a orgánov Európskej komisie.   

 

2. ČINNOSTI VYKONÁVANÉ ZO STRANY EURÓPSKEJ OBRANNEJ AGENTÚRY (EDA) 

V OBLASTI BEZPEČNOSTI DODÁVOK 

      Európska obranná agentúra (EDA)  bola zriadená na základe dokumentu Jednotná akcia Rady 

2004/551/SZBP z 12. júla 2004.  

       Poslanie a funkcie EDA sú zvýraznené a definované  v konsolidovanom znení Zmluvy o Európskej únii 

v znení zmien a doplnení vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorá 

nadobudla platnosť 1. decembra 2009. V Hlave V, Kapitole 2, Oddiele 2 „ Ustanovenia o Spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politike“  sa v čl.42, ods.3  konsolidovaného znenia tejto zmluvy  zvýrazňuje záväzok 

členských štátov  postupne zlepšovať svoje vojenské spôsobilosti. Európskej obrannej agentúre sú v tejto 

súvislosti stanovené nasledujúce hlavné funkcie: 

 určovať operačné požiadavky, 

  presadzovať opatrenia na splnenie týchto požiadaviek, 

  prispievať k identifikácii, a prípadne k vykonávaniu akýchkoľvek opatrení potrebných na posilnenie 

priemyselnej a technologickej základne odvetvia obrany,  

 podieľať sa na vymedzení európskych spôsobilostí a európskej politiky v oblasti vyzbrojovania, 

  pomáhať Rade EÚ pri hodnotení zlepšovania vojenských spôsobilostí.  

 

     V nadväznosti na zohľadnenie zmien a doplnenia Zmluvy o Európskej únii zavedených Lisabonskou zmluvou 

bolo rozhodnuté o zrušení Jednotnej akcie Rady 2004/551/SZBP, čo bolo vykonané na základe Rozhodnutia 

Rady  2011/411/SZBP. Týmto rozhodnutím bol nanovo vymedzený   štatút,  spôsob fungovania, poslanie a 

úlohy EDA. 

     K hlavným úlohám EDA podľa Rozhodnutia 2011/411/SZBP okrem iného patrí: [2]  

 prispievať k určovaniu cieľov vojenských spôsobilostí, 

 podporovať harmonizáciu operačných potrieb a prijímať efektívne a kompatibilné metódy obstarávania, 

 podporovať výskum v oblasti obranných technológií, 

 prispievať k určovaniu a vykonávaniu akýchkoľvek užitočných opatrení na posilňovanie priemyselnej 

a technickej základne sektora obrany, 

 prispievať k vybudovaniu medzinárodne konkurencieschopného európskeho trhu s obrannou výzbrojou 

a technikou bez toho, aby boli dotknuté pravidlá vnútorného trhu a právomoci  Európskej Komisie  

v tejto oblasti. 

      Zo zamerania hlavných úloh EDA  vo väzbe na  definíciu problematiky bezpečnosti dodávok vyplýva, že 

súčasťou  úloh EDA je aj problematika bezpečnosti dodávok. 
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2.1 Kľúčové dokumenty EDA  týkajúce sa problematiky bezpečnosti dodávok 

      Problematike bezpečnosti dodávok venuje EDA pozornosť od jej vzniku. Dôležitosť tejto problematiky je 

zvýraznená jej zapracovaním do Stratégie pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú  základňu 

a spracovaním  a schválením ďalších dokumentov (dohôd  a pravidiel medzi členskými štátmi EDA).   

2.1.1  Stratégia pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú  základňu a problematika bezpečnosti 

dodávok 

      Stratégia pre Európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu  bola prijatá Riadiacim výborom 

EDA vo formáte ministrov obrany dňa 14. mája 2007. Táto stratégia spolu s ďalšími tromi schválenými 

strategickými dokumentmi EDA (Plánom rozvoja spôsobilostí - CDP, Stratégiou  európskeho obranného 

výskumu a technológií a Stratégiou pre európsku spoluprácu vo vyzbrojovaní) vytvárajú strategický rámec pre 

činnosť EDA. 

     Stratégia zvýrazňuje, že udržiavanie silnej EDTIB je jedným z rozhodujúcich prvkov a základom CSDP. Je 

to zdroj sofistikovaných zariadení a systémov požadovaných ozbrojenými silami, významný ekonomický 

nástroj, zdroj pracovných síl a iniciátor technologického pokroku. EDTIB potrebuje byť rozvíjaná (vedená) na 

základe vojenských spôsobilostí (t.j. zamerať sa na splnenie reálnych operačných požiadaviek budúcich 

ozbrojených síl, pričom udržovať nevyhnutnú úroveň európskej a národnej operačnej suverenity), 

schopná/kompetentná (čo vyjadruje predovšetkým rýchle zavádzanie najlepších technológií), 

konkurencieschopná  v rámci Európy a mimo nej. [3]  

     Stratégia pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na úlohu vlád a kľúčové činnosti z vládnej úrovne 

(vlády jednotlivých štátov vystupujú voči obrannému priemyslu v pozícii regulátora, zákazníka a investora), 

druhá jej časť sa týka oblasti konkurencieschopnosti - rozvoja európskeho trhu  s obrannou výzbrojou 

a technikou a tretia časť Stratégie  sa zaoberá problematikou dosiahnutia väčšej a viac efektívnej spolupráce. 

    Problematika zabezpečenia bezpečnosti dodávok je obsahom prvej časti stratégie. Zvýraznené je, že koncepcia 

skutočne Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne nebude realizovaná v praxi, ak členské 

krajiny  nebudú presvedčené o tom, že zvýšenie spoločnej závislosti na dodávkach obranných výrobkov a služieb 

bude spojené so zvýšením garancií v oblasti spoločného zabezpečenia bezpečnosti týchto dodávok počas mieru, 

kríz, stavu núdze a ozbrojených  konfliktov. 

 

2.1.2 Medzivládny režim pre obranné obstarávanie 

  K najdôležitejším činnostiam vykonaných hneď od začiatku činnosti EDA, bolo vypracovanie zásad 

a pravidiel,  ktoré boli súčasťou  dobrovoľného medzivládneho režimu  pre podporu transparentnosti 

a posilnenie konkurenčného prostredia, známeho pod  skráteným názvom Medzivládny režim pre obranné 

obstarávanie.  Tento medzivládny režim bol prijatý Riadiacim výborom EDA  vo formáte  ministrov obrany 

v roku 2005 a Slovenská republika bola zúčastnenou krajinou tohto medzivládneho režimu od  začatia jeho 

činnosti v r.2006. Išlo o prvý veľký úspech Agentúry v oblasti vytvárania EDEM.   

      Medzivládny režim  pre obranné obstarávanie bol založený na piatich zásadách: dobrovoľný a nezáväzný 

prístup, spravodlivý a rovnaký prístup k dodávateľom, vzájomná transparentnosť a schopnosť dokladovania, 

spoločná podpora, spoločný prínos. 

    Režim  vychádzal zo súboru zásad uvedených v dvoch Pravidlách (Kódexoch chovania): 

 Pravidiel (Kódexu chovania) pre obranné obstarávanie (CoC – Code of Conduct on Defence 

Procurement),  

 Pravidiel (Kódexu)  žiaducej praxe v dodávateľskom reťazci (CoBPSC- The Code of Conduct of Best 

Practice in the Supply Chain). 

 

Pravidlá (Kódex) pre obranné obstarávanie 

    S prijatím Pravidiel (Kódexu) pre obranné obstarávanie sa krajiny, ktoré pristúpili do Režimu, zaviazali 

otvoriť sa dodávateľom, ktorí využívajú technologickú a priemyselnú základňu na území  krajín zúčastnených 

v režime, pre akvizíciu (dodávky) vojenskej techniky v hodnote nad 1 milión € tam, kde sú splnené podmienky 

pre uplatnenie článku 346 TFEU (bývalý článok 296 TEC). Z uvedeného vyplýva, že s prijatím Pravidiel pre 

obranné obstarávanie sa zúčastnené krajiny zaviazali používať/publikovať verejnú súťaž (medzinárodné tendre) 

v režime článku 346 TFEU pre obstarávanie obrannej výzbroje a techniky v celkovej hodnote 1 mil. € a vyššej 

na Elektronickej zobrazovacej tabuli/portáli EDA - Elektronickom vestníku vládnych zákaziek (EBB- Electronic 

Bulletin Board / Governments Contracts - GC). 

 

Pravidlá (Kódex)  žiaducej praxe v dodávateľskom reťazci  

  Išlo o  dobrovoľné Pravidlá (Kódex) žiaducej praxe v dodávateľskom reťazci (CoBPSC) pre využitie tam, 

kde sa uplatňuje článok 346 TFEU.  CoBPSC bol vytvorený k posilneniu zásad Pravidiel chovania 

v dodávateľskom reťazci pre nákupy v oblasti obrany, čím sa mala zvýšiť konkurencieschopnosť a rovnaké 

príležitosti pre všetkých dodávateľov vrátane malých a stredných podnikov (SME). Hlavným cieľom CoBPSC 

bolo ovplyvniť chovanie v dodávateľskom reťazci za účelom posilnenia konkurencieschopnosti na národnej 
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úrovni  a naprieč zúčastnenými členskými krajinami. Posilňoval  transparentnosť a spravodlivosť súťaže na 

dodávateľskej a subdodávateľskej úrovni. CoBPSC mal tiež stimulovať vyhodnocovanie a výber dodávateľov na 

základe spravodlivosti. Cieľom v tejto oblasti bolo zlepšiť kvalitu, efektivitu, dodržiavanie časových termínov 

a konzistentnosť vo vzťahoch v rámci dodávateľského reťazca obranných akvizícií.  

 

Bezpečnosť dodávok  v rámci problematiky Medzivládneho režimu pre obranné  obstarávanie a EDEM 

     Oblasť bezpečnosti dodávok (SoS-Security of Supply) bola  v nadväznosti na rad faktorov dôležitou súčasťou 

Medzivládneho režimu pre obranné obstarávanie  a problematiky EDEM  (k ďalším oblastiam tohto 

Medzivládneho režimu patrila problematika bezpečnosti informácií, ofsetov a zabezpečenia rovnakých 

podmienok v rámci EDEM). Kľúčový význam malo  v tejto súvislosti   schválenie  Rámcovej dohody medzi 

zúčastnenými   krajinami  v  Režime pre bezpečnosť dodávok v prípade operačnej urgentnosti, ktorá bola 

schválená Riadiacim výborom EDA dňa 20. septembra 2006. 

 

2.1.3 Rámcová dohoda pre bezpečnosť dodávok v prípade operačnej urgentnosti  (z roku 2006) 

    Jedným zo základných ustanovení tejto dohody bolo odsúhlasenie vzájomného záväzku krajín zúčastnených 

v Medzivládnom režime  pre obranné obstarávanie, že : 

 v prípade stavu núdze, krízy alebo ozbrojeného konfliktu jedna alebo viac zúčastnených krajín v Režime, 

ktorá(é) žiada(jú) dodávku obranných tovarov a služieb z jedného alebo viacerých ďalších krajín 

zúčastnených v režime, sa oslovená krajina alebo krajiny zaväzujú uskutočniť okamžité konzultácie 

s vyžadujúcou(mi)  krajinou(mi) založenými na princípoch spolupráce a solidarity; cieľom  týchto 

konzultácii bude zabezpečiť splnenie požiadavky čo najrýchlejšie, ako to bude možné 

 v prípade žiadosti hociktorej zúčastnenej krajiny v Medzivládnom režime každá zúčastnená krajina 

v Medzivládnom režime takisto mala zabezpečiť: 

 spojenie s dodávateľom na svojom území za účelom podpory zaistenia potrebnej priority pre riešenie 

žiadosti tejto krajiny vo väzbe na poradie jej vybavenia, prerozdelenie dodávok obranných 

výrobkov/tovarov a služieb alebo modifikovanie súčasných obranných výrobkov; vyžadujúca krajina 

splní všetky dodatočné cenové požiadavky vzniknuté pomáhajúcej krajine alebo spoločnosti, ktorá 

dodáva obranné tovary alebo služby 

  uznanie a zohľadnenie urgentnosti a solidárnosti voči  každej požiadavke na obstaranie obranného 

tovaru z jej vlastných skladových zásob predovšetkým na základe  primeranej finančnej kompenzácie.  

      Súčasťou Dohody boli tiež ustanovenia zvýrazňujúce, že zúčastnené krajiny v Medzivládnom režime budú 

pracovať na zvýšení úrovne vzájomnej dôvery a v tejto súvislosti budú  venovať pozornosť  najmä 

predpovedateľnosti ich politík. Súčasne budú podporovať úsilie zamerané na zjednodušenie transferov 

a prepravy obranných tovarov a služieb medzi zúčastnenými krajinami v Medzivládnom režime. Pre účely 

implementácie Dohody a jej monitorovania a riešenia záležitostí týkajúcich sa oblasti bezpečnosti dodávok  boli 

v každej zúčastnenej krajine Medzivládneho režimu menované kontaktné orgány. 

      Na základe vývoja v právnom prostredí  EÚ boli na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru EDA v marci 

2013  vykonané analýzy a následne  v máji 2014  odsúhlasil Riadiaci výbor EDA zrušenie Pravidiel (Kódexu 

chovania) pre obranné obstarávanie (CoC)  a  Pravidiel (Kódexu)  žiaducej praxe v dodávateľskom reťazci 

(CoBPSC).[4] Súčasne Riadiaci výbor uvítal dve nové iniciatívy: [4] 

 EDA Tool Box, ktorého cieľom je podporiť členské štáty v aplikácii Smernice  Európskeho parlamentu 

a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na 

dodávku tovaru  a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany 

a bezpečnosti (Defence & Security Procurement Directive), 

 Akčný plán EDA pre dodávateľský reťazec (EDA Supply Chain Action Plan), ktorého cieľom je 

podporiť priemysel vo vnímaní dodávateľského reťazca komplexným spôsobom, aby sa zvýšilo vytváranie 

globálne konkurencieschopného EDEM a posilnila EDTIB.   

 

2.1.4 Aktualizovaná Rámcová dohoda pre bezpečnosť dodávok medzi schvaľujúcimi členskými štátmi 

EDA ( z roku 2013) 

     V novembri 2013 schválil Riadiaci výbor EDA aktualizovanú Rámcovú dohodu pre bezpečnosť dodávok 

medzi schvaľujúcimi členskými štátmi (sMS- Subscribing Member States)  EDA , založenú na dobrovoľnom, 

právne  neaktívnom mechanizme pre členské štáty EDA k zlepšeniu a zvýšeniu úrovne spoločnej podpory 

a pomoci v oblasti bezpečnosti dodávok. Táto Rámcová dohoda má širokú aplikovateľnosť, pokrýva mierové 

obdobie a krízové obdobie, a všetky druhy akvizícií. Z tohto dôvodu, na rozdiel od predchádzajúcej Rámcovej 

dohody z roku 2006,  nie je viac obmedzená na operačnú urgentnosť, a tiež nie  na akvizície vykonávané podľa 

článku 346 TFEU. Rámcová dohoda je plne adoptovaná v novom právnom prostredí tvorenom Smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o obstarávaní pre obranu a bezpečnosť  (skrátený názov) z 13. Júla 

2009 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ESzo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre 

transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Intra-Community Transfers Directive). [4] 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

335 
 

    Rámcová dohoda, ktorú  schválilo všetkých 27 účastníckych členských štátov EDA, ako aj Nórsko, obsahuje 

záväzok schvaľujúcich členských štátov (sMS) vykonať všetko možné – v súlade s ich národnou legislatívou 

a medzinárodnými zmluvnými záväzkami (predovšetkým vo väzbe na čl.V, kap.2, ods.2 TEU (Zmluvy 

o Európskej únii) – pre podporu a rýchle splnenie doručenej urgentnej a kritickej obrannej požiadavky v oblasti 

obranných výrobkov/tovarov alebo služieb od ekonomického operátora nachádzajúceho sa v ďalšej členskej 

krajine. Schvaľujúce členské štáty budú takisto pracovať na zvýšení úrovne  spoločnej dôvery, a to 

predovšetkým zlepšením predvídania ich politiky a podporovať úsilie  pre zjednodušenie podmienok pre 

transfery a tranzity obranných tovarov a technológií v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2009/43/ES. V každom členskom štáte, ktorý podpísal Rámcovú dohodu,  by mal byť vytvorený národný 

kontaktný bod pre oblasť bezpečnosti dodávok (spravidla organizačná zložka v štruktúre ministerstva obrany 

členského štátu), ktorý bude vykonávať dohľad nad plnením Rámcovej dohody a konzultačné činnosti 

a podporovať realizáciu  jej ustanovení  v danom členskom štáte. [5] 

 

2.1.5 Pravidlá (Kódex chovania) o prioritizácii 

       Riadiaci výbor EDA dňa 15. mája 2014 schválil dobrovoľné Pravidlá (Kódex chovania) o prioritizácii. 

Tento dokument odsúhlasili členské štáty EDA, ktoré schválili Rámcovú dohodu pre bezpečnosť dodávok. [4] 

Účelom týchto pravidiel je poskytnúť mechanizmus medzi členskými štátmi EDA, ktoré podpísali Rámcovú 

dohodu  pre bezpečnosť dodávok a priemyslom členských štátov. Týmto mechanizmom sa vytvoria opatrenia pri 

prioritizácii obranných výrobkov  alebo služieb v súlade s Rámcovou dohodou.  Pravidlá sú aplikovateľné pre 

všetkých ekonomických operátorov založených na území schvaľujúcich členských štátov Rámcovej dohody, 

ktorí sú ochotní súhlasiť s jej ustanoveniami pre danú zmluvu/kontrakt s ktorýmkoľvek členským štátom EDA 

(ktorý podpísal Rámcovú dohodu). Pravidlá o prioritizácii obsahujú zásady v tejto oblasti  a skutočnosti, ktoré by 

mali byť zohľadnené zo strany ekonomického operátora v prípade, že zmluva spadá do režimu týchto pravidiel.  

K týmto skutočnostiam o.i. patrí: [6] 

 Použitie najlepšieho komerčného úsilia  pre vloženie ustanovení týkajúcich sa  zaistenia príslušného 

podielu a všetkých zodpovedností do zmluvy so subdodávateľmi, 

 Včasné informovanie partnera v príslušnej členskej krajine o akýchkoľvek problémoch, s ktorými sa 

môže stretnúť ekonomický operátor pri udržovaní adekvátnej plynulosti dodávok, 

 Povinnosť rokovať v dobrej viere so zmluvným členským štátom o doplnkoch zmluvy, termínoch 

a podmienkach a ďalších opatreniach, ak je potrebné urýchlenie dodávok,   prealokovanie  alebo  

modifikácia dodávok. 

 

3.  PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI DODÁVOK V RÁMCI ZÁVEROV    EURÓPSKEJ RADY 

A ČINNOSTÍ EURÓPSKEJ KOMISIE 

      Problematike bezpečnosti dodávok v sektore obrany je venovaná pozornosť aj na rokovaní najvyšších 

orgánov EÚ. V záveroch Európskej rady z decembra 2013 je zvýraznená  potrebnosť široko zameranej 

bezpečnosti dodávok v EÚ, ktorá je podstatná pre posilnenie obrannej spolupráce a dosiahnutie dobre 

fungujúceho vnútorného trhu pre obranu. V tomto kontexte Európska rada vyzvala Európsku komisiu pripraviť 

s členskými štátmi a v spolupráci s EDA plán/harmonogram (roadmap) pre komplexný režim široko 

zameranej  bezpečnosti dodávok v EÚ, ktorý zohľadní globalizovanú povahu kritických dodávateľských 

reťazcov. V záveroch Európskej rady z 18. mája 2015 bola opäť zdôraznená dôležitosť problematiky bezpečnosti 

dodávok a bola zvýraznená potreba ďalšieho zlepšenia oblasti bezpečnosti dodávok a potreba preskúmať všetky 

prvky potrebné pre široký režim EÚ v tejto oblasti. 

      V nadväznosti na závery z rokovaní Európskej rady týkajúce sa problematiky bezpečnosti dodávok začala 

Európska komisia na jeseň 2015 diskusiu s členskými štátmi k problematike spracovania plánu/harmonogramu 

(roadmap) pre komplexný režim široko zameranej  bezpečnosti  dodávok v EÚ. Plán  by mal definovať základné  

zásady a ciele  tohto režimu, špecifikovať hlavné oblasti bezpečnosti dodávok v obrannom sektore, identifikovať 

súbor postupných krokov a iniciatív a časový rámec pre ich implementáciu za účelom posilnenia bezpečnosti 

dodávok na úrovni EU. 

 

4.  VYBRANÉ DIMENZIE PROBLEMATIKY BEZPEČNOSTI DODÁVOK V SEKTORE OBRANY 

V KONTEXTE EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE 

    Problematika bezpečnosti dodávok v sektore obrany  je veľmi rozsiahla a  v kontexte európskej spolupráce sa 

dotýka viacerých dimenzií (oblastí).  V rámci nášho príspevku uvádzame informácie o vybraných dimenziách 

tejto problematiky, ku ktorým patria:  (na základe [7]) 

 Politická a obranná dimenzia, 

 Dimenzia právna a regulačná 

 Dimenzia výskumno-vývojová a technologická, 

 Dimenzia priemyselná a dodávateľská. 
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4.1 Politická a obranná dimenzia 

Politická dimenzia v problematike bezpečnosti dodávok pre obranný sektor je rozhodujúca. Ide predovšetkým 

o politický proces. Ku kľúčovej problematike patrí diskusia na tému vzťahu medzi bezpečnosťou dodávok 

a strategickou autonómiou členských krajín a kontrolou obrannej techniky a obranných systémov. S tým sú 

priamo spojené riziká pre príslušný štát. Otázkou je, aká akceptačná úroveň autonómie v kritických obranných 

technológiách by mala byť zaistená  v príslušnej krajine. To, samozrejme závisí na rade faktorov, ako je úroveň 

vyspelosti domáceho obranného priemyslu, závislosť na dodávkach výzbroje a techniky zo zahraničia (hlavne 

členských štátov EÚ) a  identifikácia hlavných rizík a hrozieb. Takisto sa to dotýka takých oblastí ako je 

problematika duševného vlastníctva a transfer technológií tretím krajinám a stabilita v rámci dodávateľského 

reťazca.  

     Z hľadiska obrannej dimenzie ide  predovšetkým o priame väzby oblasti bezpečnosti dodávok na obrannú 

politiku a obranné plánovanie, politiku vo vyzbrojovaní a obrannom výskume, politiku voči domácemu 

obrannému priemyslu a jeho podporu, ako aj zohľadnenie tejto problematiky v rozhodovacích procesoch v 

oblasti programov a projektov vo vyzbrojovaní/obrannej akvizícii. 

    V rámci problematiky bezpečnosti dodávok v rámci EÚ  by mal byť dosiahnutý konsenzus členských štátov o 

tom, ktorých hlavných zbraňových systémov a technológií, kritických komponentov, dôležitých náhradných 

dielov a ďalších oblastí by sa problematika bezpečnosti mala týkať. 

 

4.2. Dimenzia právna a regulačná 

    Celá súčasná právna stránka problematiky bezpečnosti dodávok v rámci EÚ/EDA (Rámcová dohoda pre 

bezpečnosť dodávok, Pravidlá (Kódex chovania) o prioritizácii), ako aj pripravované kroky pre komplexný 

režim široko zameranej  bezpečnosti  dodávok v EÚ, ktorý zohľadní globalizovanú povahu kritických 

dodávateľských reťazcov, sú založené na dobrovoľnom prístupe členských štátov EÚ. Pre právne pokrytie tejto 

problematiky by mala byť postačujúca súčasná legislatíva EÚ. 

    V nadväznosti na právnu a politickú dimenziu je potrebné zohľadniť aj tú skutočnosť, že dnešný obranný 

priemysel nie je plne národný. Táto skutočnosť sa priamo dotýka aj dimenzie priemyselnej a technologickej. 

Profil dodávateľov/kontraktorov sa vyvíja od národných ku medzinárodným. Sú tu nadnárodné spoločnosti  

obranného priemyslu, spoločné podniky s kapitálovou účasťou zo zahraničia (a to nielen z krajín EÚ, ale aj zo 

štátov mimo EÚ), zahraniční vlastníci súkromných spoločností obranného a bezpečnostného priemyslu v 

jednotlivých štátoch EÚ, produktovo a projektovo orientované medzinárodné konzorciá.  Dôležité je zaoberať sa 

tým, akým spôsobom bude riešená problematika bezpečnosti dodávok v týchto prípadoch. 

      Z hľadiska regulačného ide predovšetkým o zabezpečenie regulačnej stability  a predvídateľnosti, čo by 

malo byť zabezpečené harmonizáciou špecifických  právnych ustanovení týkajúcich sa garancií dodávok.  

V súčasnosti, ako bolo uvedené vyššie, sú základnými regulačnými smernicami  Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci 

Spoločenstva a Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie 

určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru  a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti. 

 

4.3 Dimenzia výskumno-vývojová a technologická 

Výskum a vývoj vo všeobecnosti, a to aj obranný výskum a vývoj sa čoraz viac internacionalizuje. V rámci 

obranného výskumu v EDA existujú programy spoločného obranného výskumu kategórie A, projekty 

obranného výskumu kategórie B a výskumné štúdie financované zo strany EDA na podporou kľúčových 

obranných spôsobilostí.  V rámci   výskumu spojeného so Spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou 

EÚ sú v súčasnosti hlavnými prvkami Prípravná akcia  a Pilotný projekt v rámci EDA. Pilotný projekt  je 

prípravou na Prípravnú akciu, ktorú odporučil Európsky parlament. Zameriava sa na dve oblasti: vznikajúce 

(nové) technológie(emerging technologies), ktoré budú mať pozitívny vplyv v dlhodobom horizonte a prieskum 

pri príprave certifikácie v civilno-vojenskej oblasti. Cieľom Prípravnej akcie a Prípravného projektu je podporiť 

európsky obranný výskum a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť, rozšíriť strategickú autonómiu EÚ a posilniť 

Európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu (EDTIB) s dôrazom na kritické technológie 

a spôsobilosti. 

    Otvorenou problematikou v rámci EÚ ostáva problematika financovania projektov obranného výskumu 

z prostriedkov Európskej komisie (doposiaľ to  nebolo možné). Ako je známe, financovaný je bezpečnostný 

výskum civilného zamerania v rámci programu Horizont 2020. Do popredia sa dostáva problematika podpory 

výskumu v oblasti technológií dvojakého využitia (dual-use), pretože obranné technológie môžu profitovať zo 

synergii s civilným sektorom. Obecne možno teda konštatovať, že sa hľadajú nové zdroje pre financovanie 

obranného výskumu a vývoja  (resp. duálnych technológií).   

     Výzvou je zvýšiť export kapacít európskeho priemyslu a na druhej strane  podporovať vývoj kritických 

a diferencovaných  technológií  pre obranné účely. Bezpečnosť dodávok  závisí od realizácie týchto výziev a na 

viacerých faktoroch spojených s internacionalizáciou výskumu (civilného, obranného a v oblasti duálnych 
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technológií), vrátane spoločných medzinárodných projektov v obrannom výskume a technológiách na úrovni 

systémov, podsystémov a platforiem. Problematika bezpečnosti dodávok má takisto väzby na transfer 

technológií pri exporte spojený s investíciami do relevantného domáceho obranného priemyslu a ochranou 

know-how. Pre malé štáty ako je Slovensko je dôležité zabezpečiť poskytnutie dostatočnej úrovne prístupu 

k projektom v oblasti obranného výskumu a vo výrobe pre spoločnosti obranného a bezpečnostného priemyslu 

v rámci európskej spolupráce (čo na druhej strane závisí aj od úrovne pripravenosti  našich spoločností na 

medzinárodnú spoluprácu).  

 

4.4 Dimenzia priemyselná a dodávateľská 

    Skôr či neskôr budú spoločnosti európskeho obranného priemyslu, priami dodávatelia a dodávatelia výzbroje 

a techniky riešiť zložitú rovnicu týkajúcu sa adaptácie  pracovnej sily a zachovania kritických spôsobilostí 

a kompetencií. V kontexte európskej spolupráce je v tejto súvislosti dôležité zvýšiť konzultácie medzi členskými 

štátmi EÚ zamerané na harmonizáciu požiadaviek v rámci prípravy spoločných projektov (s čím priamo súvisí 

problematika možnej koordinácie a harmonizácie programov a projektov vyzbrojovania v rámci obranného 

plánovania) a prispôsobovanie realizovaných programov (znižovanie objednávok, upravovaný podiel výroby, 

rušenia programov a projektov), aby bolo pre priemysel ľahšie riadiť znižovanie podielu práce a obmedziť vplyv 

na dodávateľské reťazce. V tejto súvislosti by napomohlo spracovať spoločné zoznamy kritických komponentov 

pre každú špecializáciu a priemyselný sektor, ktoré umožnia identifikovať potenciálne slabé miesta  

v dodávateľskom reťazci a prijať potrebné opatrenia k udržaniu kritickej úrovne činností.  

   Aj vo väzbe na problematiku bezpečnosti dodávok je dôležité posilniť Európsku obrannú technologickú 

a priemyselnú základňu(EDTIB) s dôrazom na kritické technológie a spôsobilosti.Posilnenie a podpora EDTIB 

je kľúčom k zaisteniu adekvátnej európskej bezpečnosti dodávok pre ozbrojené sily členských štátov EÚ. 
 

5.  ZÁVER 

    Problematika bezpečnosti dodávok v sektore  obrany je vysoko aktuálna v rámci  Spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politiky EÚ a v kontexte európskej spolupráce predovšetkým v oblastiach vyzbrojovania, európskej 

obrannej, technologickej a priemyselnej základne a európskeho trhu s obrannou technikou. Je predmetom nielen 

činností a obsahom dohôd medzi členskými štátmi Európskej obrannej agentúry, ale aj dôležitou súčasťou 

dokumentov a rokovaní  v rámci  orgánov Európskej únie. V záveroch Európskej rady z mája 2015 bola opäť 

zdôraznená  dôležitosť problematiky bezpečnosti dodávok a bola zvýraznená potreba ďalšieho zlepšenia  oblasti 

bezpečnosti dodávok,  ako aj  potreba preskúmať všetky prvky potrebné pre široký režim EÚ v tejto oblasti. 

      Táto problematika má viacero dimenzií, ku ktorým patria predovšetkým politická a obranná dimenzia, 

dimenzia právna a regulačná, dimenzia výskumno-vývojová a technologická, dimenzia priemyselná 

a dodávateľská. 

      Slovenská republika schválila Rámcovú dohodu pre bezpečnosť dodávok medzi schvaľujúcimi členskými 

štátmi EDA  a Pravidlá (Kódex chovania) o prioritizácii obranných výrobkov alebo služieb v súlade s Rámcovou 

dohodou.  V nadväznosti na túto skutočnosť ako aj  závery  vyplývajúce z Európskej rady z mája 2015, a 

predovšetkým vo väzbe na  kľúčový význam problematiky bezpečnosti dodávok  pre oblasť bezpečnosti a 

obrany Slovenskej republiky, jej priamy vplyv na politiku vo vyzbrojovaní a obrannom výskume, ako aj 

slovenský bezpečnostný a obranný priemysel, by mala byť tejto problematike naďalej venovaná prioritná 

pozornosť predovšetkým zo strany rezortov obrany a hospodárstva Slovenskej republiky a ďalších orgánov 

štátnej správy. Zohľadnenie problematiky bezpečnosti dodávok by malo patriť medzi najprioritnejšie oblasti v 

rámci  rozhodovacích  procesov v plánovaní, príprave a realizácii programov a projektov vo 

vyzbrojovaní/obrannej akvizícii,  problematiky uzatváraných zmlúv na dodávky obrannej výzbroje a dôležitou 

súčasťou formulovania a presadzovania národných záujmov v tejto oblasti v kontexte európskej spolupráce. 
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KĽÚČOVÉ ASPEKTY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

V UTEČENECKÝCH TÁBOROCH 
 

Miroslav ŠKOLNÍK1 - František GUBÁŠ2 

 

KEY ASPECTS OF HEALTH CARE IN THE IMMIGRATION CAMPS 
 

 

Abstract: Key problem that divides European Union these days is refugee problem. Huge amount of migrants 

have entered European Union from the beginning of the year 2015. And that’s the reason why each European 

Union member state is solving problems connected to emergency care of refugees. One of the most important 

parts of emergency care to refugees is connected to their survival. In newly established refugee camps is of 

crucial importance provision of potable water, food, shelters and medical care. Once an outbreak of disease 

occurs in refugee camp it’s vital to take fast and effective public health interventions. Measures to control 

outbreaks depend on type of each disease and can vary from immunization of population at risk to detection of 

diseased and their rapid treatment. 

Keywords: refugee, refugee camp, medical care, emergency phase 

 

 

1.  ÚVOD 

 

Problematika, ktorá v súčasnej dobe najviac polarizuje spoločnosť a je jednou z najčastejšie skloňovaných tém v 

Európskej únii je téma utečencov. V prvých deviatich mesiacoch roku 2015 prekročilo, podľa Agentúry  EÚ pre 

ochranu hraníc Frontex, hranice Európskej únie 710.000 migrantov. Samozrejme, utečenecká problematika  nie 

je vo svete žiadnou novinkou a počet utečencov, respektíve nútene vysťahovaných osôb celosvetovo neustále 

narastá. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia opúšťajú svoje domovy a svoju krajinu je násilie a konflikty, 

prenasledovanie na základe rasy, náboženstva, národnosti a podobne. 

 

2.  UTEČENCI A UTEČENECKÉ TÁBORY 

 

Valné zhromaždenie OSN definuje pojem „utečenec“ ako akúkoľvek osobu, ktorá pre oprávnené obavy 

pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov, alebo z dôvodu príslušnosti k určitej 

sociálnej skupine, alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať, alebo v dôsledku uvedených 

obáv odmieta ochranu svojho štátu, alebo osoba bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho 

doterajšieho pobytu v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže, alebo 

nechce vrátiť. 3  Uvedená definícia sa stala súčasťou Dohovoru o právnom postavení utečenca, a ktorá bola 

ratifikovaná takmer 120 krajinami sveta. 

Od konca 60-tych rokov, väčšina utečencov pochádza z krajín južnej pologule a hľadá útočisko v susedných 

krajinách. Často sa usadia v táboroch zriadených hostiteľskou krajinou s podporou medzinárodnej komunity. 

Medzi 70-tymi a koncom 80-tych rokov bola najväčšia koncentrácia utečencov v oblastiach, v ktorých vládlo 

napätie a otvorený  konflikt dvoch strán studenej vojny. V poslednom období, utečenci utekajú z krajín 

zmietaných vnútornými konfliktmi.4 Aktuálne sú nimi Sýria, Afganistan, Irak, Nigéria, Kosovo, Eritrea, Guinea, 

Alžírsko, Maroko, Gambia, Vietnam a iné krajiny.  

                                                           
1 doc. Ing. Miroslav ŠKOLNÍK, PhD. docent, Katedra manažmentu, Akadémia ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 

miroslav.skolnik@aos.sk 
2 Ing. František GUBÁŠ, externý doktorand, Katedra obrany a bezpečnosti, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský 

Mikuláš, frantisek.gubas@mil.sk 
3 UNHCR. Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status. 
4MSF. Refugee Health. An approach to Emergency Situations. s. 16. 
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Figure 1 Hlavné migračné trasy do Európy. Zdroj: Frontex. 

 

Hlavnou reakciou medzinárodného spoločenstva na zvýšený pohyb utečencov je humanitárna pomoc. Táto je 

zvyčajne poskytovaná v utečeneckých táboroch. Iba rýchla reakcia medzinárodného spoločenstva umožňuje 

zvládať návaly utečencov v regiónoch, ktoré je obtiažne dosiahnuť a kde je nevyhnutné urýchlene doručiť jedlo, 

pitnú vodu, prístrešky, hygienické vybavenie, atď. 

Utečenecký tábor je dočasné osídlenie vybudované k prijatiu osôb, ktoré utekajú pred vojnou v ich krajine 

pôvodu do krajiny azylu, ale v niektorých utečeneckých táboroch môžeme taktiež nájsť environmentálnych 

migrantov, alebo ekonomických utečencov. Zvyčajne sú vybudované a prevádzkované vládami krajín, 

Organizáciou Spojených národov, medzinárodnými organizáciami, alebo mimovládnymi organizáciami.  

Utečenecké tábory sú vo všeobecnosti zriaďované improvizovane pre krátkodobé prijatie utečencov s cieľom 

poskytnúť základné ľudské potreby. Z dôvodu koncentrácie veľkého množstva ľudí na relatívne malom priestore 

a nedostatku infraštruktúry sú niektoré utečenecké tábory nehygienické, čo vedie k vysokému výskytu 

infekčných ochorení a neraz aj prepuknutiu epidémií. V prípade, že návratu utečencom do krajiny pôvodu bráni 

nejaký dôvod, často je ním občianska vojna, môže tento pretrvávajúci stav viesť k humanitárnej kríze. 

Zariadenia utečeneckých táborov zvyčajne obsahujú administratívne centrum ku koordinácii poskytovaných 

služieb, ubytovacie kapacity, hygienické zariadenia, nemocnice a imunizačné centrá, zariadenia pre distribúciu 

jedla, bezpečnostné zložky, miesta pre konanie bohoslužieb, školy a výcvikové strediská a trhy a obchody. 

Mnohé utečenecké tábory taktiež majú miesta na výdaj pitnej vody, priestory na kúpanie, cintoríny a priestory na 

skladovanie pevného odpadu.  

Po zvládnutí núdzovej fázy, čo predpokladá rýchlu reakciu medzinárodných organizácií, musia byť organizácie 

pripravené pôsobiť v danom utečeneckom tábore dlhodobo, pretože vybudované dočasné utečenecké tábory 

spravidla vykonávajú svoju činnosť pokiaľ sa utečenci nemôžu vrátiť do svojich pôvodných krajín. Utečenci 

v utečeneckých táboroch zostali napríklad v Thajsku, Pakistane alebo Sudáne 10 až 15 rokov. Populácia 

utečencov v utečeneckých táboroch je zbavená možnosti tradičného zaobstarávania si zdrojov pre živobytie 

a preto je odkázaná na schopnosť medzinárodných humanitárnych organizácií poskytovať im dostatočnú pomoc. 

V niektorých prípadoch dokonca dochádza k integrácii utečencov do lokálnej spoločnosti. 
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3. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ POSKYTOVANÁ V UTEČENECKÝCH TÁBOROCH POČAS 

NÚDZOVEJ FÁZY 

 

Populácia v utečeneckých táboroch má sklon mať chatrnejší zdravotný stav ako komunity, z ktorých pochádzajú. 

Utečenci majú zvyčajne najvyššie riziko úmrtnosti ihneď po dosiahnutí krajiny azylu, z dôvodu, že často 

prichádzajú v zlom zdravotnom stave, podvyživený a sú úplne odkázaní na pomoc zahraničnú pomoc. V tomto 

období najčastejšie evidovanými príčinami smrti sú hnačkovité ochorenia, osýpky, akútne respiračné infekcie, 

malária, podvýživa a ďalšie infekčné ochorenia. Taktiež je zaznamenaný zvýšený výskyt sexuálne prenosných 

infekcií.5 Výskyt jednotlivých ochorení je v utečeneckých táboroch vysoko variabilný v závislosti na intenzite 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Najdôležitejšie opatrenia zdravotnej starostlivosti sú tie, ktoré sa realizujú 

počas núdzovej fázy a sú nasmerované k predchádzaniu, respektíve zabráneniu nadmernej úmrtnosti a to tak 

rýchlo ako sa len dá a k stabilizácii zdravotného stavu populácie v utečeneckom tábore. Vzhľadom k podstatným 

skutočnostiam, ktoré determinujú zdravie človeka ako aj hlavným ochoreniam, ktoré spôsobujú najviac úmrtí je 

definovaných, tzv. „top desať priorít“, ktorými sú: 

1. rýchle ohodnotenie zdravotného stavu populácie, 

2. hromadné očkovanie proti osýpkam, 

3. zásobovanie vodou a implementácia hygienických opatrení, 

4. zásobovanie jedlom a implementácia špeciálnych vyživovacích a rehabilitačných programov, 

5. prístrešie, plánovanie miesta utečeneckého tábora a zásoby mimo jedla, 

6. liečebná starostlivosť založená na použitý štandardných terapeutických protokolov, použitím nevyhnutných 

liekov, 

7. kontrola a prevencia šírenia prenosných ochorení a vzniku potencionálnych epidémií, 

8. sledovanie a ostražitosť, 

9. vyhodnotenie ľudských zdrojov, výcvik a dohľad nad komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi, 

10. koordinácia rôznych operačných partnerov.6 

V ideálnom prípade by mali byť tieto opatrenia vykonávané súbežne, čo je možné uskutočniť len v prípade, že sú 

do realizácie zahrnuté rôzne tímy humanitárnych pracovníkov.  

Utečenecké tábory predstavujú ešte väčšie bariéry zdravotnej starostlivosti ako iné prostredia v rozvojovom 

svete, pretože sú zvyčajne umiestnené na odľahlých, nízko dostupných miestach a majú limitované dodávky 

elektrickej energie. Navyše limitované zdroje, ktoré utečenecké tábory majú, spojené s neustálym rastom počtu 

osôb, vyvíjajú neustály tlak na základné zdroje akými sú jedlo a voda. Vysoká mobilita utečeneckých táborov, 

konštantný príliv a odliv ľudí predstavujú výnimočnú výzvu, pretože je poskytovanie dlhodobejšej zdravotnej 

starostlivosti je takmer nemožné. 

Počas núdzovej fázy, ktorý nastáva príchodom utečencov, keď úmrtnosť je vyššia ako úmrtnosť v mieste, alebo 

krajine, z ktorej utečenci pochádzajú. Núdzová fáza sa končí, keď sa úmrtnosť utečencov vyrovná úmrtnosti 

okolitej populácie. 

Prvým najdôležitejším krokom je vykonanie rýchleho ohodnotenia zdravotného stavu populácie, ktorý sa 

vykonáva rýchlym zberom a analýzou údajov. Výsledkom vykonanej analýzy sú rizikové faktory vzťahujúce sa 

k najzávažnejším ochoreniam a identifikácia požadovaných ľudských a materiálnych zdrojov, ako po stránke 

kvalitatívnej tak po stránke kvantitatívnej. 

Ďalšou dôležitou úlohou je zabezpečenie zásoby pitnej vody. Počas prvých dní núdzovej fázy je požadované 

minimálnej 5 litrov pitnej vody na osobu. Neskôr by sa zásoba pitnej vody mala pohybovať od 15 do 20 litrov na 

osobu. 

Zároveň je na základe stanovených štandardov dôležité zriadenie latrín prípadne provizórnych výkopov do to 1 

latrínu, alebo výkop pre 50 až 100 osôb počas prvých dní pohotovostnej fázy, neskôr 1 latrínu, alebo výkop pre 

20 osôb ideálne pre jednu rodinu. 

Podvýživa je  relatívne častý jav v populácii utečencov a často krát sa významne podieľa na dôvodoch smrti. 

Maximálna pozornosť, preto musí byť venovaná zabezpečeniu základných potravinových zásob. 

Zásadným spôsobom k prevencii epidémií prispieva zabezpečenie základných životných podmienok pre 

utečencov a preto je tejto oblasti venovať dostatočnú pozornosť. Nedostatočné prístrešky a ich preplnenosť sú 

hlavným faktorom pri prenose ochorení s epidemickým potenciálom. Nákazlivé ochorenie, ktoré sú potenciálne 

významné pre epidemiologickú situáciu v utečeneckých táboroch sú zápal mozgových blán (meningitída), 

zápalové ochorenie pečene (hepatitída), vírusové hemoragické horúčky, japonská encefalitída, týfus, horúčkovité 

infekčné ochorenia, chrípka, mor, trypanozomiáza, poliomyelitída, čierny kašeľ, tetanus, svrab, zápal spojoviek a 

iné.7 V prípade, že v utečeneckom tábore prepukne ochorenie, realizácia rozhodných zdravotníckych opatrení je 

nevyhnutné. Iba rýchla intervencia v počiatočnej fáze môže redukovať úmrtnosť. Opatrenia na kontrolu 

                                                           
5UNITE FOR SIGHT. Healthcare in Refugee Camps and Settlements. 
6DEPOORTERE, E., BROWN, V. Rapid Health Assessment of Refugee or Displaced Populations. p. 11. 
7MSF. Refugee Health. An approach to Emergency Situations. s. 313-363. 
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prepuknutia ochorenia sa líši v závislosti od druhu ochorenia. Môžu byť realizované vo forme detekcie a rýchlej 

liečby napríklad pri cholere, alebo hromadná vakcinácia napríklad pri meningokovej meningitíde, alebo 

osýpkach. 

 

4.  ZÁVER 

 

Početnosť utečencov, alebo vysídlených osôb vo svete neustále narastá.  Významnou mierou k tejto skutočnosti 

prispievajú lokálne vnútroštátne konflikty, ktoré nútia veľké množstvo ľudí k opusteniu vlastných domovov 

a hľadaniu azylu v iných krajinách. Vzhľadom ku skutočnosti, že tieto osoby sú takmer vždy odkázané na pomoc 

krajiny azylu prípadne medzinárodného spoločenstva je nevyhnutné týmto osobám zabezpečiť základné životné 

podmienky, na dobu kedy sa budú môcť vrátiť do svojich krajín. Medzi základné aspekty, ktoré umožňujú 

utečencom v utečeneckých táboroch prežitie je adekvátne množstvo pitnej vody, jedla, prístrešky vhodné pre 

dané klimatické podmienky, poskytnutie minimálnych hygienických podmienok a nevyhnutnú zdravotná 

starostlivosť. Keďže poskytovanie takejto pomoci je nákladné bude v budúcnosti nevyhnutné začať rozlišovať 

utečencov od ekonomických migrantov. 
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1. ÚVOD 

 

Na základe schváleného dokumentu „Biela kniha o obrane Slovenskej republiky“ a z neho rozpracovaného 

„Rozvojového plánu obrany s výhľadom na rok 2024“ boli skonštatované základné zistenia kvalitatívnych 

parametrov cieľa transformácie ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) v kľúčových 

oblastiach, ktoré majú dopad na logistiku a zásobovacie spôsobilosti. Okrem iného sa nenaplnili kvalitatívne 

parametre v oblasti výzbroje a techniky ozbrojených síl, kde sa nezrealizoval ani jeden väčší projekt na obmenu 

hlavných druhov výzbroje a techniky, v dôsledku čoho je viac ako 70 % pozemnej výzbroje a techniky po svojej 

životnosti[1].  

Uvedený stav spôsobuje vysokú poruchovosť prevádzkovanej výzbroje a techniky, ktorá má takto zvýšené 

nároky na skladovanie zásob potrebných náhradných dielov. Vzhľadom na reálny vek výzbroje a techniky sa 

stávajú náhradné diely často ťažko dostupným artiklom, čo v konečnom dôsledku vedie k vytváraniu 

nadnormatívnych zásob.  

Pri dosiahnutí základných odporúčaní v oblasti transformácie ozbrojených síl v prvej (roky 2013 až 2015) aj 

druhej (roky 2016 až 2024) etape – vyzbrojení práporu pozemných síl a prezbrojení mechanizovanej brigády 

a ostatných súčastí ozbrojených síl by sa podarilo odstrániť aj nežiaduci prvok zásobovacích spôsobilostí – 

vytváranie nadnormatívnych zásob. 

V rámci hlavných oblastí rozvoja spôsobilostí budúcich ozbrojených síl v časti Zásoby má byť prehodnotený 

a optimalizovaný systém tvorby a udržiavania zásob munície a ostatného materiálu pre bojové použitie 

ozbrojených síl a zároveň má pokračovať proces znižovania zásob prebytočného materiálu s cieľom eliminácie 

nákladov na jeho skladovanie. Prijatím tejto koncepcie a jej následnou aplikáciou v podmienkach ozbrojených síl 

bude splnená úloha zameraná na prehodnotenie a optimalizáciu systému zásobovania materiálom v ozbrojených 

silách. 

 

2. ASPEKTY VYTVÁRANIA ZÁSOB V OZBROJENÝCH SILÁCH 

 

Vzhľadom na charakter predpokladaného priestoru nasadenia ozbrojených síl ako súčasti mnohonárodných síl, 

kde najpravdepodobnejší variant je definovaný mimo územia Slovenskej republiky, nachádzajúci sa mimo 

euroatlantického regiónu bude podstatná časť požiadaviek na vyzbrojovanie a s tým súvisiace požiadavky na 

zásoby predkladaná prostredníctvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky na agentúry NATO a Európskej 

obrannej agentúry s dôrazom na štandardizačné dokumenty NATO a EÚ[2]. 

V oblasti podpory obrany štátu sa má úsilie sústrediť aj na posúdenie rozsahu udržiavania výrobných schopností, 

mobilizačných rezerv, zásob všetkého druhu vrátane predpokladaných dodávok na úhradu strát a spotreby 

ozbrojených síl.  

K uvedenému bola prijatá v auguste 2013 smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky3), ktorá upravuje 

spôsob uplatňovania požiadaviek ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby v krízovej situácii na subjektoch 

hospodárskej mobilizácie a spôsob uplatňovania požiadaviek na uchovanie výrobných schopností v subjektoch 

hospodárskej mobilizácie. 

Štruktúry ozbrojených síl boli v minulosti a z určitej časti aj v súčasnosti založené na statickej logistike, ktorá 

bola založená na vytváraní veľkých zásob materiálu a techniky. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že bola 

                                                           
1 Miroslav ŠKOLNÍK, doc., PhD., Ing. Katedra manažmentu AOS Liptovský Mikuláš, tel. 0960 423 161, mskolnik@centrum.sk 
2  Martin MARCHEVKA, Ing. Úrad logistického zabezpečenia OS SR, Smetanova 6, Trenčín, tel. 0960 331 322, fax. 0960 331 329, 

martin.marchevka@mil.sk 
3 Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 57/2013 o spôsobe uplatňovania požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

mailto:mskolnik@centrum.sk
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tendencia rastu zásob. Dôvodom tejto skutočnosti bolo a je rozširovanie sortimentu používaných výrobkov 

a modernizácia techniky. Ozbrojené sily sú v zdĺhavom procese obmeny hlavných druhov výzbroje a techniky, 

čo prináša nutnosť vytvárania zásob pre novozavádzanú výzbroj, techniku a materiál, a tým aj nárast celkového 

množstva skladovaných zásob (napr.: náhradné diely).  

Ideálny stav by sa mohol dosiahnuť, keby výška pridelených finančných prostriedkov a samotná spotreba 

materiálu bola na rovnakej úrovni, čo predstavuje absolútne dodržiavanie princípu „just in time“. Ani toto by 

však nevylúčilo existenciu určitej výšky zásob materiálu na skladoch. Vývojom teda nastáva otázka, či sú zásoby 

vôbec potrebné a následne, kde a v akom množstve majú byť vytvárané.  

Za dnešného stavu ekonomiky, technológie a stavu bezpečnostného prostredia k zachovaniu suverenity 

a obranyschopnosti Slovenskej republiky je existencia zásob nevyhnutná[2].  

Základným dokumentom pre stanovenie výšky a rozloženia zásob v ozbrojených silách, ktoré sú určené pre 

strategický, operačný a taktický stupeň velenia je„Systém tvorby zásob OS SR“ 4). Tento dokument rozpracúva 

tvorbu zásob na prechod zo stavu bezpečnosti na vojnový stav a vojnu a zásoby pre čas krízovej situácie. 

 

2 DRUHY ZÁSOB 

 

V ozbrojených silách sa na zabezpečenie života v stave bezpečnosti, výcviku, bojovej pohotovosti vojsk, 

nasadenia deklarovaných síl vyčleňovaných do spoločných operácií NATO, EÚ a iných medzinárodných 

organizácií (napr.: OSN) a na úhradu strát a spotreby v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu (ďalej len „krízovej situácie“) vytvárajú zásoby všetkých druhov materiálu, ktoré sa 

rozčleňujú z hľadiska účelu a časového použitia na[4]:  

- zásoby v stave bezpečnosti, 

- zásoby na prechod zo stavu  bezpečnosti na vojnový stav a vojnu, 

- zásoby pre čas krízovej situácie. 
 

 
Obr. 1 Rozdelenie zásob z hľadiska účelu a časového použitia[4] 

 

a) Zásoby v stave bezpečnosti – sú zásoby materiálu, ktoré sa z hľadiska použitia ďalej rozčleňujú na 

výcvikové a dispozičné. 

 Výcvikové zásoby– sú jedným z druhov zásob vytváraných v stave bezpečnosti, ktoré sú určené 

na zabezpečenie úloh v rámci výcviku. Sú tvorené netabuľkovým a ostatným spotrebným materiálom, ktorých 

výšku stanovuje náčelník Odboru logistiky Štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl (ďalej 

len „N OdLog ŠbPO GŠ OS SR“) a riaditeľ – hlavný lekár Úradu hlavného lekára Generálneho štábu 

ozbrojených síl (ďalej len „R ÚHL GŠ OS SR“) vo svojich odborných pokynoch. 

 Dispozičné zásoby– sú jedným z druhov zásob vytváraných v stave bezpečnosti, ktoré slúžia na 

úhradu výzbroje, techniky a materiálu daných tabuľkami počtov, na úhradu nebojaschopnej výzbroje, techniky 

a materiálu do doby jej obnovenia bojaschopnosti (po generálnej oprave, strednej oprave). Vytvárajú sa z nich 

zásoby pre úhradu strát výzbroje techniky a materiálu pre nedeklarované jednotky a deklarované jednotky v 

spoločných operáciách NATO, EÚ alebo iných medzinárodných organizácií. Ukladajú sa v centrálnych 

                                                           
4 Systém tvorby zásob OS SR, č.p. ŠbLog-V- 3/2009. 
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zásobovacích základniach. Ich výšku stanovuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR (ďalej len „NGŠ 

OS SR“) na základe návrhu N OdLog ŠbPO GŠ OS SR a R ÚHL GŠ OS SR. 

 

b) Zásoby na prechod zo stavu bezpečnosti na vojnový stav a vojnu – sú zásoby určené na spotrebu vojsk 

v období od vyhlásenia mobilizácie až do dosiahnutia pohotovosti na plnenie úloh podľa plánu použitia 

ozbrojených síl vo výške stanovenej odbornými nariadeniami (napr. Systém tvorby zásob OS SR, č.p. ŠbLog-V- 

3/2009). 

 

c) Zásoby pre čas krízovej situácie sú zásoby výzbroje, techniky a materiálu na zabezpečenie priamej bojovej 

činnosti ozbrojených síl spravidla na 30 dní bojovej činnosti (ďalej len „DOS“ – Days of Supplay), ktoré sa delia 

na zásoby základnej výbavy, pohyblivé, operačné a centrálne zásoby. Predmetné zásoby môžu byť 

v stanovených výškach zabezpečované prostredníctvom štátnych hmotných rezerv (ďalej len „ŠHR“). 

 Základná výbava– sú to zásoby proviantu, pitnej vody, individuálnych prostriedkov 

zdravotníckej ochrany jednotlivca, výstroja, pohonných hmôt a mazív (ďalej len „PHM“), munície a materiálu 

pre vojaka, zbraní, techniky na 3 DOS, ktoré sa započítavajú s výnimkou PHM a výstroja (v zmysle dokumentu 

„Systém tvorby zásob v OS SR, č.p.: ŠbLog-V-3/2009“) do celkových zásob na zabezpečenie bojovej činnosti 

(vo výške 30 DOS).  

 Pohyblivé zásoby – sú to zásoby vytvárané na taktickom stupni (I. a II. úroveň logistickej 

podpory). Sú jedným z druhov zásob na zabezpečenie bojovej činnosti. Vytvárajú sa na zabezpečenie úhrady 

strát a spotreby materiálu pre potreby vojsk v priebehu bojovej činnosti. Tieto zásoby sú v čase krízovej situácie 

k dispozícii veliteľom príslušného stupňa velenia a v stave bezpečnosti pre zabezpečenie deklarovaných síl. 

Musia byť priebežne dopĺňané a udržiavané v stanovenom množstve. Stanovené množstvo pohyblivých zásob 

musí byť zabezpečené zodpovedajúcou prepravnou kapacitou. Tieto zásoby sú „pripravené“ (uložené 

v útvarových skladoch, posádkových skladoch a v zásobovacích základniach), alebo „zaistené“ (v ŠHR alebo 

zmluvou).  

 Operačné zásoby– sú zásoby vytvorené pre operačný stupeň a slúžia na podporu operácií 

ozbrojených síl. Operačné zásoby sú vezené v prepravných prostriedkoch logistiky spoločnou logistickou 

podpornou skupinou (ďalej len „SLPS“). Sú uložené v rámci centrálnych zásob. 

 Centrálne zásoby– sú zásoby výzbroje, bojovej a inej techniky a ostatného materiálu pre 

potreby ozbrojených síl na zabezpečenie bojovej činnosti vojsk. V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu disponuje s týmito zásobami NGŠ OS SR. Súčasťou centrálnych zásob sú aj zásoby pre 

zabezpečenie udržateľnosti deklarovaných síl. 

Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopĺňané, uložené a ochraňované na území 

Slovenskej republiky. Podľa určenia sa delia na hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby5).  

 

3. TVORBA ZÁSOB 
 

Výška zásob na počiatočné obdobie (30 dní) je založená na predpokladanej spotrebe a výpočet jej výšky sa líši 

podľa druhov materiálu. Samotný výpočet je založený na odsúhlasených matematických modeloch a 

skúsenostiach z posledných vojnových konfliktov a cvičení. Výška zásob sa viaže na dennú spotrebu (DOS), 

kalkulačné zásobovacie jednotky (KZJ); resp. DOS môže byť stanovený určeným množstvom KZJ. 

Výpočet výšky zásob sa vykonáva na celé počiatočné obdobie (30 dní) pre všetky druhy materiálu (ZT I – ZT V) 

stanovené v schválených normách zásob materiálu používaného v ozbrojených silách Slovenskej republiky na 

zabezpečenie bojovej činnosti, bez ohľadu na výšku finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

Výsledným dokumentom pojednávajúcim o požadovanej výške zásob na počiatočné obdobie je dokument 

„Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu OS SR pri obrane SR, zabezpečení služieb v čase krízovej 

situácie“, ktorý slúži ako podklad na uplatňovanie požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky na materiál 

potrebný na vedenie bojovej činnosti podľa zásad stanovených smernicou Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky5). 

Spôsoby výpočtov sú špecifické pre každý druh zásob. U niektorého materiálu sú viazané na počty osôb (ZT I, 

II, IV) u iných zase na počty techniky a predurčenie zaradenia jednotky ( ZT II, ZT III, ZT IV, ZT V) [4]. 

 

ZÁVER 

 

Zásobovacie spôsobilosti pokrývajú širokú škálu funkcií logistiky, ako je určovanie výšky zásob materiálu, ich 

zabezpečovanie, distribúciu, uskladnenie a dopĺňanie v požadovanej kvalite množstve a v potrebnom časovom 

                                                           
5 §3 ods. 2 zákona č. 372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za 
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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horizonte. Aj z tohto dôvodu ide o rozhodujúcu oblasť v oblasti logistiky a je nutné tejto téme venovať patričnú 

pozornosť. 

Obmedzovanie výdavkov na obranu sa v značnej miere dotýka tejto oblasti, a to hlavne vo výške prideľovaných 

finančných prostriedkov pre tvorbu a udržiavanie nevyhnutných zásob. 

Štruktúry ozbrojených síl v minulosti boli založené na statickej logistike, ktorá bola založená na vytváraní 

veľkých zásob materiálu a techniky[5]. Vzhľadom na vývoj a modernizáciu ozbrojených síl sa súčasná logistika 

transformuje na dynamickú, kde hlavným poslaním a cieľom je efektívnejšie využívanie pridelených zdrojov. 

Priblíženie k princípu „just in time“ má za následok podstatné znižovanie kapitálu ozbrojených síl vo 

vytváraných zásobách. Ani tieto opatrenia nevylučujú existenciu určitej výšky zásob materiálu na skladoch. 

Naopak prehlbovanie závislosti na dodávkach materiálu z externého prostredia, či systémom zásobovania „just 

in time“, kladie zvýšené nároky na rezistenciu producentov, dodávateľov rovnako aj prepravných jednotiek 

logistiky resp. civilných prepravcov a robí tým logistiku značne zraniteľnou s možnými fatálnymi dopadmi na 

akcieschopnosť zabezpečovaných jednotiek ozbrojených síl. 
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SAFETY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC  

IN PRACTICE 
 

Vladislav ŠTEFKA1 

 

 

Abstract: Practical experience with training security staff in the Czech Republic brings many difficulties with 

his realisation. System is set very complicated, the practical implementation of the slice of formal and does not 

meet the needs of the practice. 

Keywords: education, practical experience 

 

 

1.  INTRODUCTION 

In the Czech Republic the status of employees of SBS is not regulated by law. For this reason all obligations 

towards the police forces based on the individual codes of ethics agencies or associations of SBS. These statutes 

are binding on members, but this is not a valid legislation, therefore any breach of duties does not necessarily 

lead to severe penalties. The position of the Czech worker SBS is by no means indistinguishable from that of an 

ordinary citizen. 

 

Regarding the comparison of the obligations of the Czech and Slovak employees of private security firms against 

police officers they are the same, since it is mainly preventive activities - informative activities, arrest people and 

to await the arrival of police and co-operation in action. But a significant difference is the actual control of these 

activities, as opposed to Slovak counterpart in the Czech Republic these duties does not follow the rules. It 

follows that if there are no idle Czech SBS employees such sanctions as Slovak colleagues. Since it can again 

derive greater emphasis on the part of Slovakia in cooperation between police and members of staff employed in 

the commercial security sector. 

 

2.  PRIVATE SECURITY IN THE CZECH REPUBLIC 

For more strands managed to obtain information about the gradual replacement of police officers SBS employees 

in small Czech towns, due to lower financial costs, as compared to the municipal police. In connection with the 

Czech Republic can talk about the beginning substitution. 

 

This Proves that the relevant legislation SBS does not guarantee effective action if public authorities 

unwarranted puts into position a competitor striving to achieve the public good rather than for financial gain. 

Application of the theoretical model of global security installation even in this part plays a crucial role for 

allegations about the privatization of security that happen outside the structure of the state. 

 

Briefly, we can repeat the argument mentioned above, the Czech Republic has its own inaction in the field of 

legal regulation and the absence of the rightful definition of privacy and public security sector contributes to the 

weakening of their positions. Further weakening is due to interference of smaller police stations in the 

municipalities for financial reasons. This meeting plays in favour of SBS, which represent a cheaper alternative 

and thus their role in the field of providing security is rising despite the fact that their powers are very small. 

 

Although the privatization of security bears the signs of the delegation organized by the formerly state functions 

to private actors behaviour Slovak municipal police working for financial gain is redefining the relationship of 

the private and the private sector. Their actions to the local police are building in the position of private security 

reinsurers providing security services for financial gain, although a higher authority empowered not only to act, 

but also oversight. Paradoxically rising position SBS as their material power grows increasing accumulation of 

capital, which is caused by lower prices, than the municipal police. 

 

However declaratory result is a considerably higher number of employees of SBS in the country. This claim was 

substantiated by expressing the ratio of workers SBS to the citizens in the Czech Republic and Slovakia. This 

was confirmed by a statement on exceeding the amount of Czech employees of SBS Slovak counterparts. The 

above findings can define the nature of the private security market in both countries. In the Czech Republic SBS 

market is growing extensively, meaning the number of employees and the Slovak market is growing in number - 

                                                           
1 ŠTEFKA, Vladislav, JUDr., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, Zlín, PSČ: 760 05, 
Česká republika, stefka@fai.utb.cz 
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in terms of the number of individual SBS. This statement verifies finding that the Czech Republic are the 

operators of SBS mainly self-employed, and vice versa in the Slovak Republic is a legal entity. 

 

3.  TRAINING OF EMPLOYEES 

An interesting finding is that the planned Czech legislation SBS stem the persistent lower requirements for 

education employees of SBS by almost one full degree of education. The final subchapter legal regulation has 

been the dismantling of government control and supervision of the SBS. In this case, it was possible to record 

considerable ambivalence, as the Czech While SBS is not subject to control by the authorities, but it is clear that 

this control is not necessary. 

 

The existing treatment education is subordinated to the Ministry of Interior, which sets out the requirements for 

each position. In the national system of qualifications for the licensed trade of Security persons and property and 

Service of private detectives was established qualifying standards with effect from 19 June 2009. 

 

3.1 Guardian (code 68-008-E) 

There is the competence envisages training of at least 20 hours apart, and followed by an examination before a 

three-member expert commission composed of authorized persons. 

 

Training content is mainly: 

 Implementation of protection and security of persons and property 

 Manipulating technical security systems 

 Applying the principles of cooperation with the integrated rescue system, particularly the Police and 

defined parties 

 Legal bases applying security activities 

 Checking people and vehicles at gates and gates 

 Control activities of guarded objects 

 Surveillance of buildings and public spaces 

 Carrying out simple actions to secure and restore security and reduce losses to property and people's 

health 

 The use of physical security funds 

 Keeping records of surveillance, inspections and services provided 

 

From the evaluation standard, then it follows progress in the implementation of self-examination, which is 

composed by individual points of a written, oral and practical.  

 

3.2 Detective Trainee (Code M-68-009) 

There is to obtain a professional qualification training is expected to at least 20 the hours, followed by an 

examination before a three-member expert committee of authorized persons. 

Training content is mainly: 

 Orientation in the basic legal norms and provisions with emphasis on safety legal issues and privacy 

 Readiness to apply the basic forms and methods of private detective work and their practical 

implementation 

 Control of operating principles of basic resources and tools private detective business 

 Documenting and evaluating information, their registration and preparation for handover client 

 Readiness to use informatics. 

 

From the evaluation standard, then it shows the extent of the requirements and evaluation criteria in the 

form written, oral and practical examination. 

 

In both of the above-mentioned tests conducted written exam, which takes the form of test questions are 

randomly generated from a set of questions, which is an examination board available on a data carrier. Test 

results validate the test board, as well as oral and practical exam, which is designed to address particular 

situations. 

 

The resulting evaluation carried out by the Examination Board, which assesses the fulfilment of the professional 

competence and conduct and outcome of the tests and entered in the record during the test. 
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Applicants who pass the exam, the authorized person shall issue a certificate of professional qualifications, 

among other things, must include the registration certificate number and the name of the appropriate scope of 

business activity for which the vocational qualification certificates issued. 

In light of the above, it is difficult to understand how it is possible that the Czech Republic, a country with a high 

turnover of the private security industry, the high number of SBS, a considerable number of people working in 

the field of commercial security, regulate the activities of SBS. Although consciously become involved in their 

own weakening and vice versa strengthening the position of the actor, whose activities could be regulated, but 

this should not be, because this is a very sensitive area of security citizen. This behaviour state may participate in 

the threats to security and public order in the country, because it does not monitor the level and quality of 

provided services and does not define the relationship with the organs of executive power. 

 

4.  CONCLUSION 

Above all, the definition of public and private security, this is constantly neglected by central government 

authorities. Supreme executive authorities are subject to the impression that everything should be monitored, 

supervised and monitored, but mainly concentrate power in the hands of powerful components. 

 

Such status brings uncertainty just in security operations, which is reflected in the draft law on SBS, which is 

currently being discussed in the Parliament of the Czech Republic. Briefly, it can define this proposal so that it 

does not bring any news on SBS permission for workers, but on the other hand, increases the penalties requested 

additional payments for the licensing of individual services, and do not address the fundamental needs of private 

security. 
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ŠTRUKTÚRA DOBROVOĽNÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SYSTÉMU ORAVA RESCUE SYSTEM – ORS 
 

Jozef TURAC1 

 

VOLUNTARY RESCUE SYSTEM STRUCTURE – ORAVA RESCUE SYSTEM 
 

 

Abstract: The article is focused on the possibility of voluntary rescue forces in Slovakia. It deals with the role of 

voluntary components, their use in crisis situations. Characterized ORAVA RESCUE SYSTEM - a voluntary 

non-profit organization, its mission, tasks and activities. It highlights the strength and the means by which the 

ORAVA RESCUE SYSTEM has. The article describes the material and technical equipment of the association 

and current organizational structure. The conclusion discusses possibilities for further development of ORAVA 

RESCUE SYSTEM. 

Keywords: Volunteer, voluntary organization, crisis situation, ORAVA RESCUE SYSTEM. 

 

 

1.ÚVOD 

 

Potreba zabezpečenia integrácie záchranných prác a ich koordinácie je v dnešnej dobe, kedy dochádza pomerne 

k častému výskytu živelných pohrôm, katastrof a havárií vysoko aktuálna. Za účelom dosiahnutia vysokej 

úrovne v oblasti záchranárskych činností, ktorá je obvyklá v krajinách Európskej únie sa zákonodarne orgány 

Slovenskej republiky rozhodli pre postupné vybudovanie integrovaného záchranného systému. Pod pojmom sa 

podľa zákona “integrovaný záchranný systém” (ďalej len „IZS“) rozumie záchranný systém, ktorý zabezpečí 

predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov 

záchranárskych subjektov pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci, ak je ohrozený život, zdravie a majetok alebo 

životné prostredie, alebo ak hrozí nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti resp. počas mimoriadnej 

udalosti. Účelom IZS je, aby pri ohrození života, zdravia alebo majetku, postihnutý neodkladne a bez omeškania 

dostal nevyhnutnú pomoc. 

             Jednotné európske číslo tiesňového volania 112, zjednocuje všetky zložky IZS: 

- Hasičský a záchranný zbor 

- Polícia 

- Záchranná zdravotná služba 

- Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany 

- Banská záchranná služba 

- Horská  záchranná služba 

- Železničná polícia 

 

Osobitné postavenie v rámci IZS majú útvary Policajného zboru, ktoré sa podieľajú na poskytovaní 

bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru.  

Činnosť koordinačných stredísk IZS personálne zabezpečujú operátori - zástupcovia Hasičského a záchranného 

zboru, záchrannej zdravotnej služby a zamestnanci obvodného úradu v sídle kraja. Z technického hľadiska sú 

koordinačné strediská vybavené systémom podpory riadenia a spracovania informácií v komunikačnej a 

informačnej infraštruktúre IZS, ktorý umožňuje spracovanie tiesňového volania, vrátane identifikácie volajúcej 

stanice a lokalizácie volajúceho. Odborná príprava operátorov koordinačných stredísk IZS je orientovaná tak, 

aby boli schopní zabezpečiť pre postihnutých adekvátnu odbornú a rýchlu pomoc. 

V rámci IZS pôsobia aj právnické osoby, občianske združenia a organizácie, ktoré sa zaoberajú poskytovaním 

pomoci, záchranárskymi činnosťami alebo humanitnou činnosťou ako ostatné záchranné zložky. Vznikajú 

hlavne na miestach, ktoré nie sú pokryté profesionálnymi záchrannými zložkami IZS. 

Úlohou dobrovoľníckych organizácií je vykonávať dobrovoľnícku činnosť najmä pre osoby so zdravotným 

postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby 

odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím, pri odstraňovaní následkov 

prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej 

ochrane, ochrane pred požiarmi, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri 

organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí, pri 

odstraňovaní znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia. 

                                                           
1 Ing. Jozef TURAC, doktorand 3. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. 
E-mail: jozef.turac@gmail.com 
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O dobrovoľníctve pojednáva zákon č. 406/2011 Z.z. a podľa tohto zákona, dobrovoľníkom je fyzická osoba, 

ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v 

jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo 

vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť: 

a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností 

vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z 

iného obdobného pre neho záväzného dokumentu, 

b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom 

alebo študentom, 

c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

 

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, uzavretej s osobou 

so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť, alebo s 

právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva 

dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech, alebo ak 

vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie. 

Dobrovoľníctvo vo svojej rôznorodosti a univerzálnosti ponúka možnosti participácie pre všetky skupiny 

obyvateľstva (z hľadiska veku, rodu, spoločenského postavenia, a pod.). Významne prispieva k ekonomike našej 

krajiny, je dôležitým nositeľom sociálneho kapitálu, prispieva k sociálnej inklúzii a prináša inovatívne riešenia 

spoločenských problémov. Sociálny a ekonomický prínos dobrovoľníctva potvrdzujú parciálne výskumy, štúdie 

a prieskumy. Aktívnosť v oblasti dobrovoľníctva prináša benefity aj samotnému dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke. 

Dobrovoľnícke aktivity sú preto vnímané ako želaná súčasť života jednotlivca a spoločnosti. 

Dobrovoľné zložky vykonávajú svoju činnosť najmä:   

a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu 

trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z 

výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby 

odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby 

alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a 

zdravotníctva, 

b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s 

mládežou, 

c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, 

záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových 

programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií, 

d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a 

zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, 

charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí, 

e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z 

dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi, 

f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri 

odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia, 

g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu. 

 

Program podpory rozvoja dobrovoľníctva vychádza z Uznesenia Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o 

prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť 2 , ktorým Európsky parlament vyzýva 

členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby uznali hodnotu dobrovoľníckej práce pri podpore sociálnej a 

hospodárskej súdržnosti. Okrem toho ich vyzýva na partnerskú spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami a 

uskutočňovanie užitočných konzultácií s dobrovoľníckym sektorom, s cieľom rozvíjať plány a stratégie na 

uznanie, ohodnotenie, podporu, uľahčenie a podnecovanie dobrovoľníckej práce a vytvorenie stabilného a 

inštitucionálneho rámca pre rozvoj dobrovoľníctva. Program ďalej vychádza z publikácie P.A.V.E. (Policy 

Agenda for Volunteering in Europe) 3  pre členské štáty EÚ. Členské štáty spolu s ďalšími aktérmi majú 

naplnením konkrétnych odporúčaní tohto dokumentu prispieť k stratégiám umožňujúcim občanom vytvárať 

lepšiu spoločnosť prostredníctvom dobrovoľníctva.  

 

 

 

                                                           
2  Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť 

(2007/2149(INI))   
3 P.A.V.E. – Policy Agenda for Volunteering in Europe, European Year of Volunteering 2011.   
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2.CHARAKTERISTIKA A ÚLOHY ORAVA RESCUE SYSTEM 

 

Občianske združenie „ORAVSKÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“ – ORAVA RESCUE SYSTEM (ďalej len 

„ORS“), je nezisková organizácia, založená na báze dobrovoľnosti členstva v združení,  účasť na akciách, či už 

zásahových, alebo propagačných, je bezodplatná.  

Združenie vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Z.z. registráciou v novembri 2008, ktorej návrh podal prípravný 

výbor  na Ministerstvo vnútra SR. 

ORS je operatívno-pátracou a záchrannou organizáciu schopnou dohľadať a transportovať stratené, nezvestné 

a zranené osoby,  je výkonný a projektovo-manažérsky inštitút v oblasti záchrany, pomoci, prevencie, zdravotnej 

starostlivosti, ochrany prírody,celoživotného vzdelávania. 

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, v zastúpení s Policajným zborom SR sa ORS aktívne podieľa na 

spoločných aktivitách organizovaných ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému, s HaZZ SR, 

s DHZ POLE Trnava. 

Voči Policajnému zboru SR, úloha ORS spočíva vo vzájomnej spolupráci a to najmä poskytovaním 

zdravotníckeho zabezpečenia, alebo technickej podpory pri policajných akciách, v prípadoch riešenia 

vysokoprofilových incidentov, pri pátracích akciách, zameraných na pátranie po nezvestných osobách, 

prestárlych osobách, osobách duševne chorých, mŕtvych alebo hľadaných osobách, pri záchranárskych akciách, 

pri ktorých hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia alebo majetku, organizovaním a vykonávaním 

prednášok a praktických cvičení v oblasti  policajných akcií, vysokoprofilových incidentov, pátracej činnosti, 

záchranárskej činnosti alebo zdravotníckej činnosti v rámci odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru a 

členov Oravského záchranného systému, vykonávaním metodickej činnosti v oblasti policajných akcií, 

vysokoprofilových incidentov, pátracej činnosti, záchranárskej činnosti alebo zdravotníckej činnosti. Vzájomná 

spolupráca s Policajným zborom SR je riadená príslušným funkcionárom Policajného zboru a je  vykonávaná 

bezodplatne. Náklady spojené s výkonom vzájomnej spolupráce znášajú strany 

samostatne. 

ORS a jeho štruktúra pozostáva z nasledovných pozícií (obrázok 1): 

- predseda  

- 1. podpredseda – pre zásahovú činnosť 

- 2. podpredseda – pre techniku, výzbroj a výstroj 

- 7. velitelia zásahových skupín 

- 7. zástupcovia veliteľov zásahových skupín 

- 7. zásahových skupín (63 členov). 

 

Predseda združenia a dvaja podpredsedovia sú priamo nadriadení 7. veliteľom a 7.zástupcom veliteľov 

zásahových skupín. Velitelia skupín a ich zástupcovia sú priami nadriadení ostatným členom zásahových skupín. 

V rámci zásahovej akcie je veliteľom zásahu spravidla 1. podpredseda, v čase jeho neprítomnosti je veliteľom 

zásahu predseda združenia, resp. 2. podpredseda. 

V prípade, že sa zásahovej akcie zúčastňujú aj iné zložky integrovaného záchranného systému, členovia DHZ, 

poprípade rôzne skupiny psovodov, alebo dobrovoľníci z radov občanov, veliteľom zásahu je 1. podpredseda 

ORS, v jeho neprítomnosti predseda ORS, alebo 2. podpredseda ORS. Názvy jednotlivých zásahových skupín sú  

podľa poradového čísla od 1 do 7. Každá zásahová skupina má 11 členov vrátane jej veliteľa a zástupcu veliteľa. 

Možnosti ORS v rámci zásahových akcií: 

- schopnosť mobilizácie časti síl a prostriedkov na miesto určenia veliteľom zásahu do 30 minút 

- rýchle dohľadanie stratených, nezvestných a zranených osôb  

- okamžitý transport nájdených osôb k dosahu rýchlej zdravotníckej pomoci 

- schopnosť zabezpečovať pomocné práce pri zabezpečovaní, hasenia lesných požiarov 

- schopnosť rýchlej pomoci pri povodniach – evakuáciách osôb, prevoz materiálu  

- pomoc pri riešení krízových situácii a havárii vodných nádrží, na vodnej ploche a pod         

            hladinou vody – hlavne Oravská priehrada, Liptovská Mara.  

 

 
Obrázok 1 štruktúra ORS 
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Medzi základné úlohy ORS patrí v spolupráci s Policajným zborom SR a ostatnými zložkami IZS zabezpečovať 

súčinnosť pri pátracích akciách, záchranárskych akciách, vysokoprofilových incidentoch a ďalšej služobnej 

činnosti Policajného zboru SR. 

Úlohy vzájomnej spolupráce s Policajným zborom SR sú definované v dohode uzatvorenej na základe 

ustanovenia § 3 zákona č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Predmetom tejto 

dohody je vzájomná spolupráca, a to najmä : 

a) poskytovaním zdravotníckeho zabezpečenia, alebo technickej podpory pri policajných akciách 

vykonávaných Policajným zborom, 

b) poskytovaním zdravotníckeho zabezpečenia, alebo technickej podpory v prípadoch riešenia 

vysokoprofilových incidentov Policajným zborom, 

c) pri pátracích akciách, zameraných na pátranie po nezvestných osobách, prestárlych osobách, osobách 

duševne chorých, mŕtvych alebo hľadaných osobách vykonávaných Policajným zborom SR, 

d) pri záchranárskych akciách vykonávaných Policajným zborom, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo 

ohrozenia života, zdravia alebo majetku, 

e) poskytovaním zdravotníckeho zabezpečenia alebo technickej podpory pri služobnej činnosti 

Policajného zboru, ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, 

f) organizovaním a vykonávaním prednášok a praktických cvičení v oblasti  policajných akcií, 

vysokoprofilových incidentov, pátracej činnosti, záchranárskej činnosti alebo zdravotníckej činnosti 

v rámci odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru a členov Oravského záchranného systému, 

g) vykonávaním metodickej činnosti v oblasti policajných akcií, vysokoprofilových incidentov, pátracej 

činnosti, záchranárskej činnosti alebo zdravotníckej činnosti. 

 

Táto dohoda vychádza z právnych predpisov platných v čase jej uzavretia a je záväzná pre obe strany dohody. 

Vzájomná spolupráca podľa tejto dohody je riadená príslušným funkcionárom Policajného zboru, ktorý za ňu 

zodpovedá v plnom rozsahu, pokiaľ nie je touto dohodou upravené inak. Vzájomná spolupráca podľa tejto 

dohody je vykonávaná bezodplatne. Náklady spojené s výkonom vzájomnej spolupráce znášajú strany dohody 

samostatne. 

Poskytovanie vzájomnej spolupráce podľa  dohody s Policajným zborom SR sa vzťahuje na: 

a) zdravotnícke zabezpečenie, 

b) technickú podporu, 

c) odbornú prípravu, 

d) metodickú činnosť. 

 

Pre účely plnenia úloh , vyplývajúcich zo zmluvy s Policajným zborom SR: 

- bezpečnostným opatrením sa pre účely tejto dohody rozumie organizačno-taktická forma výkonnej 

činnosti Policajného zboru, na plnenie jeho úloh pri riešení predpokladaného alebo reálne výrazne 

zhoršeného stavu policajno-bezpečnostnej situácie, ktorú nemožno spravidla vyriešiť bežným výkonom 

služby, realizovanej v medziach osobitných predpisov s uplatnením prostriedkov prevencie a podľa 

potreby aj donútenia; 

- policajnou akciou sa pre účely tejto dohody rozumie organizačno-taktická forma výkonnej činnosti 

Policajného zboru, na plnenie jeho úloh pri riešení predpokladaného alebo reálne výrazne zhoršeného 

stavu policajno-bezpečnostnej situácie, ktorú nemožno vyriešiť štandardným výkonom služby ani 

bezpečnostným opatrením a vyžadujúcim si spravidla nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov v 

medziach osobitných predpisov a uplatnením prostriedkov prevencie a podľa potreby aj donútenia; 

- vysoko profilovým incidentom sa pre účely tejto dohody rozumie krízová situácia spočívajúca v 

skutočnom, alebo hroziacom protiprávnom stave, vyvolanom fyzickou osobou, alebo skupinou 

fyzických osôb, pri ktorej reálne hrozí usmrtenie jednej alebo viacerých osôb, spôsobenej ťažkej ujmy 

na zdraví, poruchy zdravia, škody veľkého rozsahu, či spôsobenie iného vážneho následku, napr. 

braním rukojemníkov, obmedzovaním osobnej slobody, únosom, vydieraním, a to bez ohľadu na jej 

neskoršiu právnu kvalifikáciu. 

 

V rámci zásahových akcií výhody ORS spočívajú v schopnosti mobilizácie síl a prostriedkov do 60 minút od 

vyhlásenia zásahu riadiacim zásahu, rýchlom dohľadaní stratených, nezvestných a zranených osôb, okamžitom 

poskytnutí prvej predlekárskej pomoci a následnom  transporte nájdených osôb k dosahu rýchlej zdravotníckej 

pomoci, schopnosti vykonávať  pomocné práce pri zabezpečovaní, hasenia lesných požiarov, schopnosti rýchlej 

pomoci pri povodniach – evakuáciách osôb, prevoz materiálu, pomoc pri riešení krízových situácii a havárii 

vodných nádrží, na vodnej ploche a pod., hladinou vody – hlavne Oravská priehrada, Liptovská Mara, ale aj 

ostatné vodné plochy.  
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3.PERSONÁLNE A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ORS 

 

Členskú základňu ORS tvorí 80 členov, z toho 40 členov je aktívnych, tzn. takých, ktorí sa pravidelne zúčastňujú 

zásahových akcií. 

V rámci teoretickej prípravy členovia ORS pravidelne absolvujú vzdelávacie školenia odbornej spôsobilosti : 

- školenie pre podávanie prvej predlekárskej pomoci 

- topografická príprava – orientácia v teréne 

- školenie pre rekognoskáciu terénu 

- horolezecký výcvik 

- školenie z požiarnej ochrany 

- potápačský výcvik 

- oprávnenie na vedenie malého plavidla 

 

Po stránke materiálno-technického zabezpečenia, ORS disponuje nasledovným materiálom a technikou: 

- záchranárske vaky na poskytnutie prvej predlekárskej pomoci 

- defibrilátor 

- zariadenie na fixovanie a prenos zranených 

- zariadenie na prevoz zranených v zimnom období z lyžiarskych svahov a hôr 

- horolezecká výstroj na zásahy v ťažko dostupnom teréne (Babia hora) 

- potápačskú výstroj na vyhľadávanie osôb stratených pod vodnou hladinou 

- riadiaco-operačný stan vybavený technikou na riadenie zásahov 

- transportné prostriedky pre prevoz zranených osôb v letnom období 

- Oravský lokalizačno – informačný systém (ďalej len „OLIS“) 

- spojovacia technika – krátkovlnné  vysielačky 

- NISSAN NAVARA 

- Škoda Roomster 1,9 D 

- štvorkolka  4 ks 

- snežný skúter 3 ks 

- príves na prevoz techniky 6 ks 

- loď hliník 

- loď gumák. 

 

OLIS patrí medzi špeciálnu výstroj, je to monitorovací systém pre presnú lokalizáciu záchranárov, resp. 

ostatných osôb v teréne, v rámci zásahových akcií. Lokalizácia členov je zabezpečená pomocou mikročipov 

zabudovaných vo vysielačkách. Vysielačky dostanú pri zásahovej akcii  jednotlivé dvoj-trojčlenné skupiny 

pátračov od veliteľa zásahu. Ich pohyb je potom zaznamenávaný v počítači priamo do mapy a priebežne 

vyhodnocovaný veliteľom zásahu, ktorý ich  v prípade potreby  usmerňuje.  

Medzi hlavné výhody monitorovacieho systému OLIS patrí: 

- presná identifikácia jednotlivých pátracích skupín a ich pohybu už počas zásahovej akcie 

- možnosť okamžitej lokalizácie jednotlivých pátracích skupín riadiacim zásahu 

- možnosť navigácie pátracích skupín riadiacim zásahu okamžite počas zásahu 

- po ukončení pátrania okamžité vyhodnotenie a určenie množstva prepátraných plôch, v prípade 

pokračovania pátracej akcie v inom termíne sa zásah uskutočňuje iba na neprepátraných plochách 

(nedochádza k zdvojenému pátraniu) a tým sa zvyšuje  efektivita zásahovej akcie  

- ma vlastný zdroj, prijímač, vysielač 

- má vlastnú anténu s dosahom približne 15 km 

- vysiela na vlastnej frekvencii ( v prípade výpadku mobilných sietí a GPS )  

 

4.ZÁVER 

 

Na Slovensku pôsobí väčšie množstvo dobrovoľníckych organizácií, ktorých náplňou činností je záchranárska 

činnosť. Tieto organizácie pôsobia samostatne popri profesionálnych organizáciách, väčšinou bez vzájomnej 

koordinácie. V mnohých prípadoch sa profesionálne a dobrovoľnícke záchranárske organizácie vzájomne 

vnímajú ako konkurenti. Nedostatočné využívanie dobrovoľných záchranárov spôsobuje stagnáciu ich rozvoja, 

čoho dôsledkom sú nepokryté územia Slovenskej republiky záchranárskymi kapacitami. Zmena systému 

organizovania záchrany a záchranárov na území Slovenskej republiky prispeje k odstráneniu nežiaducej rivality 

medzi jednotlivými záchranárskymi organizáciami, zefektívni výkon záchrannej činnosti na krajskej, ale aj 

celoštátnej úrovni, vytvorí nové dobrovoľnícke záchranárske organizácie na nepokrytých územiach, prispeje k 

úsporám verejných finančných prostriedkov a zvýši dostupnosť záchrannej činnosti.  
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Je potrebné vypracovať systém vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými záchranárskymi organizáciami 

(profesionálnymi a dobrovoľnými), vytvoriť súčinnostnú metodiku, čím sa zefektívni výkon pátracích a 

záchranných akcií. 

Treba dbať aj na výchovu k dobrovoľníctvu, čím budú vytvorené podmienky pre začlenenie dobrovoľníctva do 

učebných osnov základných a stredných škôl v rámci predmetu náuka o spoločnosti, či iných predmetov. Na 

princípe dobrovoľníctva ako prierezovej témy a na princípe zážitkového učenia spojeného s reflexiou zážitku 

budú deti a mladí ľudia pedagógmi vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu pri riešení problémov 

spoločnosti a pomoci cez dobrovoľnícke aktivity, inkluzívnemu správaniu a prosociálnym postojom a hodnotám. 

Súčasťou koncepcie bude aj príprava vzdelávania súčasných aj budúcich pedagógov o aplikácii koncepcie v 

praxi. 

V rámci IZS je potrebné zriadiť jednotný záchranný systém, postavený na spolupráci profesionálov 

a dobrovoľníkov.  
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SECURITY AND DEFENSE SECTOR REFORM IN UKRAINE: 

LESSONS LEARNED AND PERSPECTIVE 
 

Oleksandr TYTARCHUK1 

 

 

Abstract: This article provides general overview of the security and defense sector reform in Ukraine being 

among the key tasks in addressing current challenges and threats to the national security posed by the Russian 

aggressive policy. The primary focus here is placed on the interim results of the declared comprehensive security 

and defense sector reform based on the national efforts done as well as international support provided by the EU 

members and NATO allies. According to the author, the process of the reforming security and defense sector in 

terms of regulatory support could  generally be considered as quite successful one. At the same time, author 

points out that there is still a lack of major normative provisions for creation of robust national defensive 

capabilities providing adequate level of deterrence.Author also believes that Ukraine in order to strengthen 

national security and defense potential prior to granting a long-awaiting NATO membership, or receiving any 

other strategic partnership security guarantees, if any, has to rely solely on its own defense and security 

capacities. Timely reforming and efficient governance of these capacities with active international assistance is 

defined as a primary goal and main factor curbing the Russia’s aggressive aspirations. Modern security and 

defense sector is recognized as a main source for providing not only reliable protection of Ukraine from external 

enemies, but also significantly strengthening internal security while balancing the influence of all players 

involved. 

Keywords: Security, defense, reform, Ukraine, EU, NATO. 

 

 

1.  INTRODUCTION 

Security and defense sector reform (SDSR) remains one of the key tasks for Ukraine under current security 

developments triggered by the Russian aggressive policy. To complete this task all available national potential 

both at the state and at community levels, as well as international experience should be used along with direct 

involvement of skilled foreign experts and advisors from the EU members and NATO allies. 

Abandoning of the so-called “non-block” status and resumption of Euro-Atlantic integration policy should be 

considered as the most important preconditions for starting effective SDSR process in Ukraine. Basic areas of 

the national SDSR were rather clearly identified upon the adoption of a new National Security Strategy of 

Ukraine and long-awaited revised Military Doctrine of Ukraine that finally came into force this year. Even 

though there is still a lack of major normative provisions for creation of robust defensive capabilities providing 

adequate level of deterrence on the backdrop of existing threats and challenges to the national security [1].  

All in all, the beginning of the process of SDSR in terms of regulatory support could be generally considered as 

quite successful one. However, the experience of recent years has shown that all carefully developed plans and 

programs in this area would often remain only on paper being not fully implemented and sometimes overtaken 

by events. Thus, according to the official estimates, current progress in reaching national SDSR’s objectives is 

about 55 percent, as of beginning of October 2015 [2]. One of the reason of such slow downing could be 

eventual shifting of priorities to counter internal adversaries instead of counteracting external enemies because of 

military threats appear to become less visible irritating factors.    

The process of SDSR in Ukraine is characterized by own special features related to obtaining practical 

experience, both positive and negative one, in addressing current threats and challenges to the national security. 

The above experience requires urgent consideration in the common practice of SDSR, including in other East 

European countries being in the area of immediate interests of the Kremlin. 

 

2.  CREATION OF NORMATIVE FRAMEWORK   

Almost two years have passed since the beginning of the Russian hybrid aggression against Ukraine and starting 

the national SDSR to be crucial element for Ukraine’s future amid unprecedented confrontation between Russia 

and the West in attempts to reshuffle existing international order. This chapter is dedicated to legislative 

foundations defining a “road map” for SDSR in Ukraine being created amid the repelling Russia’s military 

aggression and restructuring new public authorities. 

A new National Security Strategy of Ukraine, which was approved by the Presidential Decree in May 2015, is 

based on main provisions of the EU-Ukraine Association Agreement and Strategy for Sustainable Development 
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“Ukraine – 2020” [3]. Thus, the adopted Strategy outlines national security policy priorities to be implemented 

by the year 2020. Territorial integrity and defense upgrade in response to key security threats, including Russian 

aggression and inefficiency of the existing national security system were listed among the above priorities. 

Corruption and ongoing economic crisis were also identified as key security challenges in the Strategy. This 

document is considered to be the first one containing detailed program of actions in terms of maintaining 

national security, and providing clear mechanism for its implementation by all public authorities responsible for 

security governance issues. Given current security threats, the primary focus of the Strategy is placed on 

comprehensive reform of the national security support system and establishing effective security and defense 

sector. To this end, the Cabinet of Ministers of Ukraine created an Interagency Working Group headed by the 

First Deputy Prime Minister to conduct a comprehensive review of the security and defense sector.  

Nowadays, in addition to a new National Security Strategy, the revised Military Doctrine of Ukraine (also 

known as Ukraine’s Military Security Strategy) was elaborated and adopted at the beginning of September this 

year [4]. According to the document, the actual military threat Ukraine is facing today is Russia's armed 

aggression, including temporary occupation of Crimea and aggression in certain areas of the Donetsk and 

Luhansk regions. There are also other threats posed by Russia that include its military build-up in close 

proximity to Ukraine's state border, deployment of tactical nuclear weapons in Crimea, militarization of 

temporarily occupied territories, presence of Russian military contingent in Transnistria, intensification of 

reconnaissance and subversive activities by Russian special forces. The Doctrine outlines military-political 

challenges that can transform into a threat of using military force against Ukraine. This document also stipulates 

for the key tasks aimed at restoring state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, presupposing a 

comprehensive SDSR as a basic condition for gaining membership in the European Union and NATO, as well as 

creating effective security and defense sector providing ample capacity to repel any armed aggression. Another 

crucial task to follow is the further development of the Ukrainian Armed Forces (UAF) under the western 

standards and achievement of their interoperability with the NATO’s forces [5]. 

According to Ukrainian experts, the main deficiency of the above document is the absence of a clear declaration 

for obtaining a NATO membership along with creation of the professional armed forces. Nevertheless, this 

document could serve as a basis for establishing a new type of defense forces [1]. 

There are also other documents being prepared as a result of above-mentioned comprehensive review of the 

security and defense sector of Ukraine. Among them the Concept of Security and Defense Sector Reform is 

worth mentioning. Drafting work has begun on the Law on Strategic Planning in Ukraine’s Defense and Security 

Sector as well as on amendments to the Law on Fundamentals of National Security of Ukraine. Program 

documents for paramilitary units also are being drafted [6]. 

Even though there is still a lack of major normative provisions for creation of robust defensive capabilities 

providing adequate level of deterrence on the backdrop of existing threats and challenges to national security. 

The following critical documents in the above sphere could be mentioned that need to be adopted as soon as 

possible, namely: the State Program for Development of the UAF; the State Program for Development of Arms 

and Military Equipment; the State Program of Defense Industry Development, etc. 

According to Ukrainian officials, all above documents should be derivative from the Concept of Security and 

Defense Sector Reform and Strategic Defense Bulletin being under elaboration now. As another missing 

important legislative acts could be regarded those related to executing mobilization and organizing territorial 

defense [1]. 

Hence, the basic legislation defining normative framework for SDSR in Ukraine could generally be considered 

as being created, but the process itself is not completed yet. At the same time, high-level political ambitions quite 

negatively affect this process not contributing to achieving final goals of SDSR having also in mind the creation 

of robust defensive capabilities.  

 

3.  REFORMS IN DEFENSE SECTOR 

On the backdrop of the Russian aggression against Ukraine, the UAF appeared to be a central element within 

SDSR completing frontline tasks on protecting Ukrainian sovereignty and territorial integrity. In this chapter an 

attempt has been made to analyze in general terms the first practical results of the defense sector reform started 

last year.  

One of the main indicator to assess the progress is the level of military spending set to rise to five percent of 

national GDP by 2020. It hovered around 2.7 percent for the past 15 years, according to several reports. Despite 

the high inflation rate, the budget for the regular armed forces will more than double in real terms.  The 2015 

State Budget projects military spending of 47.97 billion UAH (≈2.1 billion USD). More than 9.5 billion UAH (≈ 

413 million USD) from the amount will be allocated for modernizing and procurement of weapons and military 

equipment, and about 22 billion UAH (≈ 957 million USD) – for social benefits [6].  

As it was already mentioned, a new State Program for Developing the UAF for 2015-2020 is not yet adopted and 

being elaborated now to cover all spheres of the UAF activities. There are more than 80 regulations being 
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prepared and adopted in order to improve military service, social protection and logistic support in the UAF. In 

particular, 50 of such regulations were prepared based on the provisions of 102 NATO standards. 

Reforming of the Ministry of Defense (MOD) and the General Staff of the UAF as the basic strategic military 

command elements is intended primarily to eliminate the duplication of functions through optimizing their 

organizational and staffing structures. Additionally, a capable pool of military experts was created comprising 

more than 1500 persons who took part in the anti-terrorist operation (ATO).   

The MOD also appointed a new, reportedly highly qualified, volunteer team to its reform office, in a move that 

is expected to accelerate the reforms. Key projects being considered by this office belong to the field of logistics. 

The most substantial changes occurred in the area of combat warfare tactics where new views and approaches 

were widely implemented through improvement of the existing and creating new organizational structures of the 

regular armed forces, executing new forms and methods of combat warfare that resulted in strengthening combat 

potential of the UAF. There is an increase in the personnel strength of the UAF up to 250 000 of servicemen. 

Many new combat units also were created in order to boosting defense capabilities of the UAF, namely 11 

combat brigades (two mechanized, four combined infantry, three artillery, one airmobile and one army aviation) 

and 37 combined infantry battalions [6]. 

Special attention is paid to the measures to reform the Naval Forces of Ukraine. 

The new standards for training troops and command and control (С2) system’s elements are implemented on all 

levels of chain of command based on the experience gained during the ATO. New types of modernized 

armaments and military equipment were put into service, and now this process continues.    

The MOD began to implement new more transparent procurement practices. It moved its procurement 

procedures to an online system, increasing the number of competitive bids for defense contracts and saving $3 

million UAH since a new system was introduced in summer this year [7]. 

A new materials supply system was developed based on the experience of advanced NATO allies, with main 

emphasis given to supporting regular armed forces engaged in the ATO.  

Successful attempts were made to apply new mechanisms of public-private partnership in strengthening national 

defense industry capacity. One of the priorities towards recovering defense industry potential identified by the 

Government is to equip the UAF with small arms of national manufacturing.  

So far, the national defense industry has managed to reach its maximum production capacity based in most cases 

on the projects elaborated in 2000-2010. The main problem here is a low national capability for providing new 

state-of-the-art projects to be applied beyond the tactical level. In general, the national defense industry could 

cover only 10-15% of the existing needs of the armed forces [1]. Despite of available equipment and armaments, 

the UAF urgently require, among other things, the air defense systems, tactical missiles, coastal defense systems, 

high-precise ammunition and weapons, etc.  

The best way out is to establish a joint production of all critical armaments and equipment Ukraine is lacking 

now.  But this task could not be achieved without coordination of the national defense industry activities under a 

new framework for military-technical cooperation to be developed. And that is the MOD to play decisive role in 

elaborating military-technical cooperation policy not to be converted into a kind of new business deal.  

Reforms in nutrition, food supplying, housing and military assets management systems of the UAF also have 

been started.  

Other critical element to consider is the changes in military education system mainly dedicated to prepare 

military students for those professions that determine the level of combat readiness of the UAF.  

At the same time, many changes have purely quantitative nature. It goes without saying that UAF are undergoing 

re-equipment now, but this process is far from been completed.  Reestablishment of the UAF with declared 

strength of 280 000 servicemen[8] mostly equipped with outdated armed combat vehicles, tanks and artillery 

systems inherent to the former Soviet Union empire could not meet today’s requirements for effective and 

adequate response in case of new military incursion, if any. 

According to Ukrainian experts, there are almost 7000 experienced servicemen participated in combat actions 

who were demobilized since the beginning of this year because of not having clear perspectives and motivation 

for long-time military service in the UAF and the National Guard [1]. 

Based on the results of last calls for mobilization, there is a clear need to change existing conscript system to 

professional one. Delay with this transition would mean wasting time and losing current wartime opportunities. 

To begin with, it was proposed to set up a professional core in so-called “elite” units of the UAF. 

Despite of relative success on strategic level as well as different combat experience gained by the UAF, lots have 

to be done on the ground to meet modern requirements. Having all these in mind, there are following problems 

effecting current reforms in the defense sector, namely: 

- Urgent need for adoption of complex and realistic the State Program for Developing the UAF being 

adequately supported by resources; 

- Effectiveness of military spending remains questionable because of the existing corruption that prevents 

a part of military budget from reaching frontline troops; 

- Mobilization system has to be improved based on the available experience and practice;  
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- Appropriate balance needs to be maintained between conscript and professional military service with 

long-term preferences given to the latter;  

- Low level of technical and military equipment that could not correspond to a new technological way of 

executing modern combat warfare;  

- Necessity to develop a new framework for military-technical cooperation, etc. [9] 

Thus, the UAF under extremely tough conditions do managed to change themselves radically being reinforced, 

duly trained and experienced. Now they completely differ from those that existed prior to the Russia’s 

aggression. But there is still a lot of to be done, never minding the tendency for shifting priorities amid full-scale 

military conflict with Russia seems to become less apparent.  

 

4. SECURITY SECTOR REFORM  

At the same time, due attention is paid to security sector reform to ensure sustainability of the State Security 

System and strengthening the rule of law, increasing its legitimacy and raising public confidence based on 

human rights and according to the process of Constitutional reform. 

The critical point here to overcome is a different perception of the semantic meaning of security sector itself in 

the Western countries and Ukraine along with other post-Soviet counterparts. The national approach was 

primarily based on the strengthening state security concept as such whereas the West one is concentrated on 

providing adequate support to security of every citizen and protecting their rights through effective functioning 

of national law enforcement and judiciary systems [10].  

In the case of Ukraine, the main objects of security sector reforms are the Ministry of Internal Affairs (MIA) 

together with all subordinated structures (incl. National Police, State Border Guard Service, National Guard, 

etc.), Judiciary, Public Prosecution, Penitentiary and State Security Services.  

The MIA remains to be a main governmental institution integrating the majority of security sector components 

being on the top of reforming. Among the basic achievements here is a new Law on the National Police, which 

was adopted together with a package of Laws improving the collection of traffic fines and reorganizing traffic 

police registration centers, known to be highly corrupt. This Law is to come into force at the beginning of 

November this year [11].  

There are following major points of the future MIA restructuring [12] that could characterize the scope of 

planned reforms: 

- Withdrawing all the former militia officers from a new National Police staff; 

- Significant personnel purges in the MIA’s central apparatus as well as regional offices; 

- Total reorganizing of Militia Special Forces; 

- Deploying Patrol Police throughout the country; 

- Establishing Cyber Police, etc.  

The MIA launched also a new traffic police service. New selection procedures and training standards as well as 

standard operational procedures were developed for a new patrol police service. It is worth mentioning that 

public perceiving of the patrol forces is quite positive. The initial plan was to cover major cities first and then to 

slowly introduce the forces in smaller cities. Now the process has been accelerated, with the new police to be 

recruited in more than twenty cities by the end of the year. 

With a 2015 increase in funding, the Ukrainian National Guard has started building up its capabilities through 

increasing the number of subordinated units, modernizing weaponry, and upgrading training programs in line 

with U.S. training standards and with assistance from American trainers [11].  

The main missions of the National Guard were defined as fighting against Russian combat battalion tactical 

groups manned by contracted personnel, and executing counterterrorist operations against subversive enemy 

units in the area of the ATO.   

The issues of having deal with volunteer battalions has been mostly resolved, at least on paper. All 24 of them 

are officially subordinated to the MIA. According to the agreed procedure, all volunteer battalions within next 

1,5-2 years will be completely disbanded, so that their personnel were proposed to make a choice – to join 

National Police or National Guard units [12]. 

The General Prosecutor’s Office has launched a selection process for prosecutors in newly created local offices. 

Professional testing of prosecutors began. As a result of these changes, the number of local prosecutors will be 

cut by 30 percent. The Government introduced a mechanism for public oversight of the recruitment process [11]. 

The dismissal of the chief of the Security Service of Ukraine and his deputies in mid-June amid allegations of 

corruption and contraband smuggling by members of various law enforcement agencies showed that the work of 

the security services remains highly corrupt. The Security Service of Ukraine stepped up anti-corruption efforts 

in its own ranks. Over the last two months, sixteen of the service’s employees were detained, including six from 

the Kyiv headquarters. Further clampdowns followed against high-level officials in other agencies [11]. 

Hence, the reforming of the Ukraine’s security sector is also quite a difficult task because of the need changing 

conceptual approach and national mentality. It’s rather a time consuming procedure oriented on the years to 

come but with urgent request to do something visible for public despite of being a bit controversial. Nonetheless, 
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under current circumstances, the importance of security sector reform is hardly to overestimate, especially in 

view of countering Russian hybrid warfare being extensively used from within.  

 

5.  INTERNATIONAL SUPPORT  

International support in SDSR is crucial in terms of urgency, scarcity of national resources and required 

compliancy with high international standards. There is a sort of division of labor inherent to SDSR in Ukraine, 

namely NATO is primarily engaged in defense sector reforming whilst the EU concentrates on providing support 

to civil security sector reform. As far as NATO allies and the EU members are concerned, they are quite active 

in both sectors of reforms depending on the available potential and national priorities. According to official 

reports, the most active contributor is the U.S., whose experts participate in different bilateral projects dedicated 

to SDSR as a whole. The U.S. government since 2014 provided more than 266 million USD while assisting in 

implementing various projects within SDSR in Ukraine [13]. 

Article 7 of the EU-Ukraine Association Agreement envisages the intensification of the dialogue and 

cooperation, and promoting gradual convergence in the area of foreign and security policy, including the 

Common Security and Defense Policy (CSDP), to address in particular issues of conflict prevention and crisis 

management. Due attention is paid to the civil security sector reform in Ukraine to ensure sustainability of the 

State Security System in accordance with the CSDP provisions [14].  

The European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform in Ukraine (EUAM) provides 

valuable assistance to that end. The focus of the EUAM is concentrated on the security sector reform because of 

inefficiency of the national security sector to be a main reason triggered current security crisis. Thus, the security 

sector reform is associated with the idea of state-building to be fundamental for prevention and resolution of 

conflicts by the international community [10]. 

At the beginning of its operation, the Mission looked quite ambitious. Experts noted that the CSDP, unlike the 

European Commission’s technical assistance projects, is considered as a political tool giving the Mission more 

political weigh. The follow-up activity of the Mission revealed certain differences between its ambitions and real 

abilities as well as expectations of Ukrainian partners. 

There are following critical remarks to the EUAM’s activities that have been recently presented by the Ukrainian 

experts: 

- Low operational level of interactions with respective Ukrainian authorities and institutions; 

- Absence of a quick response mechanism to practical inquires and time-consuming high-level 

coordination procedure with Brussels’ final approving;  

- Lack of initiative; 

-  Misunderstanding of the reality of Ukrainian political environment;   

- Need for active involvement of experts from Central and East European countries to be more 

experienced with situation on the ground and Ukrainian mentality;   

- Necessity to broadening current tasks to cover monitoring issues related to the practical implementation  

of all proposed programs and strategies as well as providing relevant logistic support;     

- Insufficiency of pure consulting as a main task of the Mission;   

- Lack of capacity to implement specific projects on the ground;  

-  Dissociation from the most visible reforms, including creation of the Patrol Police;  

- Low public communication component and inadequate level of publicity, etc. 

Among the most recognizable success stories of the Mission Ukrainian experts defined the following: 

-  Qualified elaboration of strategic documents and draft laws;  

- Gradual involvement in project activities on the ground despite of being beyond the scope of current 

Mandate [10]. 

The EUAM is also involved in providing consultation on defense sector reform especially in drafting a new 

edition of the Law on Strategic Planning in Ukraine’s Defense and Security Sector as well as preparing 

amendments to the Law on Fundamentals of National Security of Ukraine. 

Keeping an open-minded reciprocal approach to the EUAM’s activities, there were also known some 

shortcomings from the Ukrainian side influencing Mission’s effectiveness, namely the bureaucracy that 

negatively affected operational issues with Mission’s personnel enrolment. According to the Head of the EUAM, 

the question of coordination of security sector reform and understanding of its essence by the Ukrainian 

Government remains open. There have been recalled three main components influencing successful 

implementation of security sector reform in Ukraine: staff renovation; changing legislation and procedure; 

providing adequate financial, logistic and social provisions/package [15].    

The period of so-called EUAM’s “strategic consultancy” is now gradually coming to an end.  According to 

Ukrainian officials responsible for security sector reform, under the current circumstances the main attention of 

the Mission should be paid to providing help in resolving practical issues of law enforcement reforming with 

emphasis on training process. Another priority is broadening the scope of regional presence of EUAM including 

in eastern regions of the country [16].  



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

361 
 

The issue of strategic partnership with NATO is also of great importance while considering the defense sector 

reform. The NATO’s efforts have been mainly focused not on weaponry supplies, but on the package of 

measures to reform the UAF. At the Wales Summit held on 4-5 September 2014, the NATO allies provided 

guarantees to transfer 15 million EUR to the newly established Trust Funds for Ukraine, focusing on improving 

command, control and communications; logistics and standardization; cyber defense as well as providing 

rehabilitation support. Additionally, a number of other programs of cooperation between NATO and Ukraine 

were enhanced in 2014, namely: the NATO Science for Peace and Security Program; the Defense Education 

Enhancement Program; NATO’s Building Integrity Program (including raising awareness on corruption as a 

security threat, and strengthening  management of financial and human resources); NATO’s Air Situation Data 

Exchange; and NATO’s Professional Development Program. The Alliance provides advisory and financial 

support on public diplomacy, media relations and strategic communications to help Ukraine counter the Russian 

propaganda[9]. Another prominent evidence of special partnership with NATO is the decision to establish a new 

diplomatic representation of the Alliance in Ukraine [17].   

There are several possible reasons, why the Alliance focused on military and security sector reform in Ukraine, 

as well as on military training, instead of supplying weapons, namely: 

- Lack of confidence about the capability of corrupted and poorly trained, as of 2014, UAF to effectively 

take advantage of the weaponry that NATO members could supply; 

- Lessons learned by the Allies from the previous experience of conflict resolution, including those in 

Afghanistan, where the establishing of strong local armed forces directly depended on deep reforms, ranging 

from military to judicial and criminal legal systems; 

- Lack of consensus in the Alliance over the issue of weaponry supplies, while assistance in SDSR did 

not caused such disputes;  

- Allies’ intention to avoid involvement in confrontation with Russia, inter alia due to the lack of 

capabilities to effectively protect the NATO Eastern European members in case of Russia’s sudden aggression 

[18]. 

Thus, the framework of the Alliance’s involvement in SDSR was defined by the NATO’s capabilities to provide 

help without putting at risk own security, and by Ukraine’s abilities to effectively benefit from such assistance, 

as well as by the NATO’s vision of the most prospective way to enhance Ukraine’s defense capacities in the 

medium term. With that, it should be noted that the Alliance’s actions are not targeted on assisting Kyiv to return 

the territories annexed and occupied by Russia, but all they are mostly about stabilizing situation and preventing 

possible new losses of Ukraine’s territory. 

The recent abolition of Ukraine’s non-block status and declaring the course towards Euro-Atlantic integration 

obviously should contribute to the Ukraine-NATO cooperation with strategic goal of granting a long-awaiting 

NATO membership in the future. The main emphasis here will be given to creating conditions for 

interoperability and compatibility of the Ukrainian Security and Defense Sector Forces with respective Alliance 

Forces as main precondition for pending membership issue. 

Meanwhile, Ukraine pins great hopes for building its own capacity to ensure national security by using 

mechanisms of international cooperation and assistance from international organizations and partner countries. 

Foreign advisory, technical, and financial assistance is also critically important to implement a wide range of 

structural, socio-economic and political reforms, and strategic projects as well. 

At the same time, a key for solving current security conflict remains both at hands of civilized Western world, 

the interests of which is concentrated in the EU and NATO, and at own hands of Kyiv being responsible for 

carrying out uncompromised structural reforms.  

 

6.  LESSONS LEARNED AND PERSPECTIVE 

There has been an obvious increase of the national defense and security potential, though more quantitative then 

qualitative one. At the same time, it could hardly be argued that the soviet type inertia in the Ukrainian Security 

and Defense Sector Forces has been finally overcome.     

The list of main issues affecting SDSR includes the following:  

- Predominant political influence on both the course of reforms and the practical aspects of the targeted 

use of defense and security potentials;  

- Lack of appropriate national institution that would be authorized to advocate on strategic level all issues 

arising between relevant ministries and agencies, including on the distribution of required resources and 

providing general coordination;  

- Urgent need for qualified personnel and representatives of a new law enforcement and military elite;  

- Low level of publicity, etc.[9]. 

In general, the following aspects would deserve additional attention during the implementation of the SDSR in 

Ukraine, namely:  

- Proper understanding of the essence of SDSR in terms of maintaining all preconditions needed for its 

effectiveness; 
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- Ensuring the appropriate openness of all governmental structures for due acceptance of provided 

international experience and best practices as well as their practical implementation;  

- Overcoming ambiguity in defining next urgent steps for strengthening national security on the backdrop 

of current rejection of a non-block status, including the development of new forms of combined regional defense 

and security cooperation;  

- Focusing on the creation of a powerful army, maintaining new personnel policy in the field of security 

and defense, establishing new professional core of the UAF; 

- Strengthening control and accountability in security and defense sector; 

- Applying an integrated approach to the reform process in terms of effective addressing external and 

internal threats to national security; 

- Establishing closer integration of public institutions with civil society, which demonstrated its 

efficiency in crisis management issues, with particular attention to the European experience of authoritarian 

regimes transformation; 

- Executing the Constitutional reform, in which, in addition to the decentralization and local government 

issues, to decide on the need for constitutional recognition of Ukraine’s course towards integration into European 

political, economic and legal system, and the Euro-Atlantic security area as well; 

- Giving priority attention to the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, especially 

those provisions related to the Common Security and Defense Policy; 

- Developing mechanisms for effective public control, transparent use of allocated resources and taking 

public oversight on personnel policy in state security and law enforcement agencies; 

- Ensuring adequate social protection of servicemen and their families, including those participated in the 

ATO [9]. 

Taking into account resent security developments, one cannot ignore the possibility of repeating the so-called 

"military options" by Russia already next spring. In a situation when Washington will be engulfed in upcoming 

presidential election campaign, and Europe, in its turn, will be flooded by refugees amid increasing desire to 

renew its cooperation with Moscow in order to return to an era of well-fed prosperity, the above scenario could 

come true. Moreover, we should speak not only about an open aggression, but also not to forget the increased 

Russian subversive activities from within, based on breeding grounds for political disturbances and declining 

socio-economic conditions. Having all these in mind, it is apparent to pay more attention to SDSR based on 

lessons learned and experience gained.     

One of the future possibilities to strengthen the national deterrence capabilities should be based on the 

development of asymmetric strategy and relevant approaches to SDSR. As an option that has been already 

broadly discussed is the reestablishment and deployment of well-trained and equipped Special Forces to be 

engaged on all levels – from purely tactical to strategic. National political-military leadership should also 

scrutinize effective preparation and conducting of information and physiological operations [1]. All these 

suggestions could be practically implemented if an appropriate political will exists.     

To be successful in realizing current tasks for SDSR, we should adopt not only the Western principles of 

selection, but also the Western model of governance. National legislation must be adapted to these tasks and 

goals. It is the painstaking work, which is a part of the SDSR and should be a priority. In Ukraine, there is no 

struggle between good and poor methods for executing reforms, what we have here it is a contradiction between 

the feudal proprietary approaches of political leaders at all levels and attempts to build a professionally 

organized state structures and institutions. This contradiction could not be eliminated only through elaborating 

appropriate legislation - there is a need for irreversible change in the minds of the rulers to be imposed by the 

Ukrainian civil society.  

 

7.  CONCLUSION  

Nowadays, it is unlikely to believe that the Kremlin gave up the idea to destroy Ukraine as independent and 

prospering country. The aggression against Ukraine will continue in different forms. Moreover, Moscow’s 

military engagement in Syria along with deployment of  Russia’s military base in the vicinity of Ukraine’s 

eastern border as well as insistence on Minsk to create another military stronghold provide clear warning 

messages to Ukraine proving the high probability of worse-case scenario to happen.   

In general, the abolition of Ukraine’s non-block status and declaring the course towards Euro-Atlantic 

integration will have no substantial impact in the medium term on fostering defense and security capability of 

Ukraine. To strengthen national security and defense potential prior to granting a NATO membership or 

receiving the U.S. strategic partnership security guarantees, if any, Ukraine has to rely solely on its own defense 

and security capacities, timely reforming and efficient governance of which should be of a primary goal. 

Modern security and defense sector will provide not only reliable protection from external enemies, but also 

significantly strengthen internal security while balancing the influence of all players involved.  
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Abstrakt: Bezpečnostný systém štátu by sme mohli charakterizovať ako systém, ktorého úlohou je predchádzať 

vzniku ozbrojených konfliktov, alebo krízových situácií v krajine od politickej nestability až po prírodné 

ohrozenia a katastrofy, hlavným cieľom je odvrátenie hrozieb, ktoré môžu vzniknúť voči životu a majetku 

občanov a spoločnosti. Jedným zo základných prvkov tohto systému je práve Bezpečnostná rada Slovenskej 

republiky, ktorá sa začala objavovať od roku 2002 v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky. Cieľom 

predloženého príspevku je prostredníctvom historickej analýzy vývoja Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 

poukázať na vývoj jej kompetencií a pôsobnosti až po súčasný stav. Nevyhnutné pre ucelenú analýzu je zamerať 

pozornosť i na predchádzajúci orgán, ktorým bola Rada obrany štátu, ktorá vytvorila rámce zasadenia a 

fungovania v bezpečnostnom systéme štátu i pre súčasný orgán. V neposlednom rade je cieľom príspevku 

i analýza činnosti jej pracovných orgánov ako aj stručná komparácia činnosti a zamerania so štátmi 

Vyšehradskej štvorky. V dôsledku so zvažovaním aktualizácie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky sa 

objavujú názory odbornej komunity aj na prehodnotenie legislatívneho postavenia Bezpečnostnej rady 

Slovenskej republiky. Najmä v dôsledku zmien v bezpečnostnej situácii, ktoré vplývajú na bezpečnostný systém 

Slovenska, sa odporúča prehodnotiť štruktúru a jej kompetencie v rozhodovaní.  

Kľúčové slová: Bezpečnostná rada Slovenskej Republiky, Rada obrany štátu, bezpečnostný systém, Slovenská 

republika, zákon 227/2002 

 

Abstract: We could characterize the security system of the state, as a system whose function is to prevent the 

emergence of armed conflicts or crises in the country since the political instability to natural hazards and 

disasters, the main goal is to avert threats that may arise to life and property of citizens and companies. One key 

element of this system is the Security Council of the Slovak Republic, which began to emerge in 2002 in the 

security system of the Slovak Republic. The main aim of this presented article is through a historical analysis of 

the development of the Security Council of the Slovak Republic to highlight the development of the skills and 

competence to the status quo. Necessary for the integrated analysis is to focus attention on the previous 

authority the State Defence Council, which established a framework planting and functioning of the security 

system of the state and the current authorities. Finally, the aim of this paper is an analysis of the activities of its 

working bodies, as well as a brief comparison of activity and focus with the Visegrad countries. As a result, by 

considering the updating of the security strategy of the Slovak republic are emerging professional 

community views on the review of the legislative position of the Security  Council of the Slovak Republic. 

Mainly due to changes in the security situation affecting the security system of Slovakia is recommended 

to revise the structure and its competence in decision-making. 

Key words: Security Council of the Slovak Republic, State Defence Council, security system, Slovak republic, 

Act 227/2002 

 

 

1.  ÚVOD 

Bezpečnostný systém štátu určuje štruktúru jednotlivých subjektov, ktoré môže štát využiť pri zaistení 

bezpečnosti. Môžeme ho považovať za nástroj pre realizáciu zámerov štátu v oblasti bezpečnostnej politiky. 

Jeho hlavnou úlohou je ochrana národných bezpečnostných záujmov, ďalej musí vykonávať analýzu 

bezpečnostného prostredia a zmeny, ktoré v ňom prebiehajú a v prípade výskytu negatívnych udalostí proti nim 

adekvátne zakročiť a odstrániť ich. Bezpečnostný systém by mal byť permanentne budovaný na základe týchto 

analýz, mal by pôsobiť ako jednotný celok prvkov, ktoré vytvárajú nástroje na zaistenie bezpečnosti štátu 

v danom čase a priestore. Jedným zo základných prvkov tohto systému je práve Bezpečnostná rada Slovenskej 
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republiky (ďalej ako „BR SR“) sa v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky (SR) začala objavovať od 

roku 2002. Bola zriadená ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Predchádzajúcim orgánom bola Rada obrany štátu (ďalej ako 

„ROŠ“), ktorá bola taktiež zriadená ústavným zákonom č. 10/1969 Zb. Ústavný zákon o Rade obrany štátu. 

V tomto článku sa zameriame na historickú analýzu vývoja tohto orgánu, vývoj jej kompetencií a pôsobnosti až 

po súčasný stav, v neposlednom rade sa zameriame sa i na činnosť jej pracovných orgánov. V príspevku budeme 

vychádzať predovšetkým z primárnych dokumentov štátu, relevantnej literatúry ako aj programových 

a pracovaných dokumentov samotnej Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. 

 

2.  RADA OBRANY ŠTÁTU AKO PREDCHODCA BEZPEČNOSTNEJ RADY SR 

Ako sme uviedli, Rada obrany štátu bola zriadená ústavným zákonom č. 10/1969 Zb. Tento zákon bol 

novelizovaný celkovo trikrát. Prvá novelizácia bola vykonaná ústavným zákonom č. 160/1990 Zb. Táto novela 

bol v platnosti od 10. mája 1990. Je zaujímavé, že prvá novela prišla až po tridsiatich rokoch. Touto novelou sa 

upravovala úloha sekretariátu. Od vzniku ROŠ funkciu tajomníka vykonával náčelník generálneho štábu 

Ministerstva národnej obrany, novela stanovila nového sekretára, ktorým bol riaditeľ odboru obrany a 

bezpečnosti Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Druhá novela bola 

vykonaná ústavným zákonom č. 133/1991 Zb., ktorý začal byť účinný od 15. apríla 1991. Posledná novela resp. 

zmena bola vykonaná ústavným zákonom č. 493/1992, ktorá novelizovala niekoľko ústavných zákonov súčasne, 

nielen pôvodný zákon o ROŠ. Dôvody na novelu prišli až po rozpade socializmu a vzniku Československej 

federatívnej republiky a neskôr rozdelením federatívnej republiky, išlo skôr o technicko-legislatívne opatrenia. 

ROŠ bola zložená z predsedu a podpredsedu a ďalších štyroch až ôsmich členov (od roku 1993 to boli minister 

hospodárstva, dopravy pôšt a telekomunikácií, minister financií, minister vnútra, minister zahraničných vecí, 

minister obrany, veliteľ Armády/náčelník generálneho štábu a neskôr boli prizývaní riaditeľ Slovenskej 

informačnej služby a Správy štátnych hmotných rezerv. Posledná novela resp. zásadná zmena bola vykonaná 

v roku 2002 ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu (ďalej ako „227/2002“), ktorým bola ROŠ zrušená a bola zriadená BR 

SR. 

Ústavný zákon č. 10/1969 Zb. predstavoval v danom spoločensko-ekonomickom a politickom prostredí súhrn 

základných právnych noriem, ktoré spadali do systému obrany štátu. Možno práve daný politický režim 

a celkové geopolitické usporiadanie sveta zapríčinili fakt, že prvá novela bola až po tridsiatich rokoch. 

Budovanie a rozvoj ozbrojených síl, ochrana krajiny spolu s jej obyvateľmi a celého spoločensko-ekonomického 

sektora spadala v čase mieru i vojny výlučne do kompetencií vlády Československej socialistickej republiky. Za 

týmto účelom bola zriadená práve ROŠ. Potreba zriadenia ROŠ bola spomenutá aj v Akčnom programe 

československej ľudovej armády. „Naďalej sa v ňom pertraktuje potreba zriadiť Radu obrany štátu a zabezpečiť 

tak zintenzívnenie činnosti vlády (ako najvyššieho štátneho orgánu) pri plnení úloh obrany, posilniť kontrolnú 

funkciu Federálneho zhromaždenia činnosťou branného a bezpečnostného výboru (vytvorený bol už 29. marca 

1968 v rámci Národného zhromaždenia). Armáda mala podliehať kontrole demokratických inštitúcií, napriek 

tomu mala byť budovaná na princípoch nedeliteľnej právomoci a centralizmu. Rada obrany štátu bola nakoniec 

vytvorená ústavným zákonom č. 10 zo dňa 31. januára 1969.“ [1] ROŠ určovala smery vývoja a organizácie 

obrany. Jej hlavné úlohy boli najmä: určovať základné koncepcie branného systému a hlavne výstavbu 

ozbrojených síl; schvaľovať základné opatrenia civilnej ochrany a pre prípad vojny pripravovať štátne orgány 

a národné hospodárstvo; schvaľovať základné poňatie operačného plánu; navrhovať ústavným orgánom 

opatrenia na riadenie štátu v čase vojny; vojensko–politicky vyhodnocovať aktivity v medzinárodných vzťahoch 

a následne vykonať medzinárodné právne odporúčania na zachovanie obrany; ak hrozilo napadnutie vonkajším 

nepriateľom, pripravovala opatrenia na zvýšenie pripravenosti na obranu štátu; počas vojny by rozhodovala 

o opatreniach súvisiacich s vedením vojny. [2] Najväčšou právomocou ROŠ bolo, aby vykonala rozhodnutia, 

ktoré súviseli s vyššie uvedenými aktivitami, mohla ROŠ ustanoviť záväzné úlohy federálnym ministerstvám, 

federálnym výborom a ostatným federálnym ústredným orgánom štátnej správy a radám obrany republík. 

 

3.  BEZPENČOSTNÁ RADA SR – UKOTVENIE V BEZPEČNOSTNOM SYSTÉME 

Zmeny, ktoré prinášal ústavný zákon 227/2002 reflektovali situáciu v geopolitickom prostredí a postavenie 

Slovenska v tomto systéme. Hlavnými zásadami tohto zákona bolo zachovávať demokratické zásady štátu, 

ľudské práva a slobody ako aj suverenitu a zvrchovanosť štátu. Slovensko si uvedomovalo, že čeliť 

bezpečnostným hrozbám a výzvam by bolo samostatne náročné, preto sa uchádzalo o členstvo v EÚ a NATO. 

227/2002 bolo potrebné vykonať zmenu, ktorá vyplývala z Ústavy SR č. 460/1992 Z. z. v znení ústavného 

zákona č. 90/2001 Z. z. kde sa v čl. 119 písm. m) až r) doplnili právomoci vlády SR, ktoré spadali do činnosti 

ROŠ, ktorá mala právomoci exekutívy v oblasti obrany štátu. Práve pre zachovanie výkonu exekutívnej moci 

vlády vo všetkých oblastiach štátnej moci, bola zriadená Bezpečnostná rada SR, jej pracovné orgány ako aj 

bezpečnostné rady krajov a okresov. BR SR bola navrhnutá ako poradný orgán v čase mieru, kde sa mala 

spolupodieľať na vytváraní bezpečnostného systému, plniť medzinárodné záväzky a pripravovať návrhy na 
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riešenia a predchádzanie krízovým situáciám. Počas vojny a vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak by 

bola znemožnená činnosť vlády jej ústavné právomoci by prevzala BR SR. BR SR sa zodpovedá za svoju činnosť 

vláde, ktorá po obnovení svojej činnosti prehodnotí všetky prijaté uznesenia BR SR. Pravdepodobne z tohto 

dôvodu je BR SR kreovaná z deviatich členov vlády. 227/2002 v čl. 8 ods. 4 ustanovuje len predsedu, ktorý je 

predsedom vlády, podpredsedu, ktorý je tiež podpredseda vlády a zvyšných 4 ministrov – obrany, vnútra, financií 

a zahraničných vecí. Zvyšní členovia sú vymenovaní prezidentom na základe návrhu predsedu vlády. [3] Možno 

to vyznie trochu nelogicky, že orgán, ktorý ma radiť vláde v oblasti bezpečnosti a je zložený z členov, ktorí sú 

zároveň aj členmi vlády, vlastne minister radí sebe samému. Takto zadefinované členstvo BR SR malo 

zabezpečiť pružnosť, flexibilitu štruktúry BR SR a tak reagovať na prípadné okolnosti, náhle zmeny počas 

spomenutých troch stavov. Pri začiatkoch kreovania BR SR, vznikali rôzne návrhy ohľadom štatútu a členstva. 

Ako jedna možnosť štruktúry členskej základne bola verzia, že v čase mieru by boli členovia BR SR menovaní z 

riadiacich či vedúcich pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy, ktorí sa zaoberajú danou problematikou a 

v čase, keď by BR SR prevzala právomoci vlády, by členstvo BR SR prevzali ministri.  

Snahe o správne zadefinovane postavenia BR SR v bezpečnostnom systéme SR nasvedčuje aj jeden fakt. Zákon 

č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady v čase mieru (ďalej ako „110/2004“), ktorý upravuje 

pôsobnosť, spôsob zasadania, predsedníctvo a členov, doručovanie materiálov na zasadnutie a upravuje činnosť 

výborov. Tento zákon vstúpil do účinnosti 1. apríla 2004, čiže o necelé dva roky od nadobudnutia účinnosti 

227/2002. Štatút BR SR bol schválený vládou SR, v súlade s 227/2002, uznesením č. 1177/2004 z 8. decembra 

2002. Počas tohto dvojročného obdobia BR SR zasadala celkovo osemkrát. V roku 2002 zasadla po prvýkrát 18. 

septembra, v nasledujúcom roku zasadala BR SR štyrikrát a v roku 2004 zasadla trikrát. Počas druhej vlády 

Mikuláša Dzurindu v období od 16. 10. 2002 do 4. 7. 2006 BR SR zasadala dovedna trinásťkrát. Prvá vláda pod 

vedením Roberta Fica, od 4. 7. 2002 do 8. 7. 2010, zvolala zasadnutie BR SR celkovo dvadsaťdvakrát. Počas 

krátkeho mandátu Ivety Radičovej bola BR SR zvolaná osemkrát. Druhá vláda Roberta Fica, tento krát bez 

koaličného partnera, doposiaľ zvolala BR SR tridsaťosemkrát. Ťažko povedať aké objektívne alebo subjektívne 

príčiny viedli členov BR SR k nízkej frekvencii zvolávania zasadnutí počas vlády Mikuláša Dzurindu. Jednou z 

príčin môže byť práve dvojročné optimalizovanie štatútu a činnosti BR SR, alebo nestotožnenie sa s jej 

významom. Naopak už pri prvej vláde Roberta Fica možno sledovať nárast v počte zasadnutí skoro o polovicu a 

počas druhej vlády je to už skoro trojnásobok počtu zasadnutí .  

Medzi hlavné úlohy BR SR podľa 110/2004 patrí: spolupodieľať sa na kreovaní bezpečnostného systému SR; 

plní povinnosti vyplývajúce z medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti; vyhodnocuje bezpečnostnú 

situáciu v SR a vo svete hlavne riziká, ktoré môžu zapríčiniť krízovú situáciu a navrhuje vláde opatrenia na ich 

eliminovanie; pripravuje návrhy na zachovanie bezpečnosti SR, predchádzanie krízovým situáciám ako aj 

návrhy riešení už vzniknutej krízovej situácie. V praxi to znamená najmä posudzovanie návrhov: zákonov, 

plánovacích, realizačných materiálov, medzinárodných zmlúv, na vysielanie ozbrojených síl mimo územia SR a 

vyslovenie súhlasu s prítomnosťou cudzích ozbrojených síl za účelom cvičenia alebo iných mierových misií. BR 

SR môže s predloženým materiálom súhlasiť, schváliť alebo vziať na vedomie a odporučiť vláde schváliť alebo 

vziať na vedomie. BR SR môže ukladať úlohy iba svojim členom a pracovným orgánom. [4] Z praktického 

hľadiska najpodstatnejšou úlohou BR SR je vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR a v zahraničí a 

predchádzanie krízovým situáciám a riešenie krízových situácií z ktorého následne navrhuje vláde opatrenia. BR 

SR na každom svojom zasadnutí sa zaoberá touto úlohou. Z nedávnej minulosti môžeme pripomenúť krízu na 

Ukrajine. Takíto konflikt nikto neočakával a hlavne pre Slovensko predstavovalo potenciálne riziká najmä v 

oblasti energetiky, potencionálneho prílevu veľkého počtu utečencov pred vojnou. Z toho dôvodu BR SR v 

tomto období a z toho dôvodu zasadala dvakrát mimoriadne. Mimoriadne BR SR zasadala aj z dôvodu migračnej 

krízy. 

Prijatím 227/2002 boli zriadené ako pracovné orgány BR SR štyri výbory: výbor pre obranné plánovanie (VOP), 

výbor pre civilné núdzové plánovanie (VCNP), výbor pre zahraničnú politiku (VZP) a výbor pre koordináciu 

spravodajských služieb (VKOSS). Podľa plánu práce BR SR na príslušný rok, kde sa pri konkrétnom materiály 

uvádza aj výbor, v ktorom má byť prerokovaný, zvyčajne prvé tri výbory zasadajú častejšie ako VKOSS. 

Posledný spomenutý výbor sa od ostaných výborov odlišuje najmä v štruktúre členstva a špecifickejšou 

pôsobnosťou. Predsedom VKOSS-u je predseda BR SR a teda aj vlády, podpredseda je tiež podpredseda BR SR 

a členovia sú minister obrany, zahraných vecí, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, riaditeľ Národného 

bezpečnostného úradu, prezident Policajného zboru a riaditeľ Vojenského spravodajstva. Ostatné výbory sú 

zložené zo zástupcov rezortov a predsedajúci je riadiacim štátnym zamestnancom na danom ministerstve pod 

ktorého spadá výbor. Veľmi často sa stáva, že materiál predložený na rokovanie BR SR sa najskôr predloží 

súbežne na posúdenie do dvoch výborov občas aj troch, okrem VKOSS. Je to zapríčinené práve charakteristikou 

obsahu materiálu, ktorá spadá do oblasti pôsobnosti spomenutých výborov.  

V odbornej komunite sa stretávame sa aj s názorom, že spomenuté prvé tri výbory sú neefektívne a ich význam 

je minimálny resp. nemajú žiadne právomoci. Väčšina návrhov zákonov a ďalších materiálov, ktoré predkladajú 

ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy na posúdenie, prerokovanie do výborov 

BR SR, prechádza najskôr cez portál medzirezortného pripomienkového konania. V praxi to znamená, že 
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odborníci na danú problematiku z ministerstiev najskôr posúdia materiál v procese medzirezortného 

pripomienkového konania a potom ešte ako členovia výboru, druhý krát na zasadnutí výboru. Z tohto vyplýva 

skutočnosť a existujú názory, že medzirezortné pripomienkové konanie do určitej miery supluje význam 

výborov. Na základe aj týchto skutočností, ale aj z dôvodu zmien v bezpečnostnom prostredí a vývojom nových 

rizík v oblasti kybernetického prostredia a energetiky, je v súčasnosti v Národnej rade Slovenskej republiky 

predložená novela zákona 110/2004, kde sa navrhuje zriadiť dva nové výbory- Výbor pre energetickú 

bezpečnosť a Výbor pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré budú mať upravenú pôsobnosť. Jednou z ich hlavných 

funkcií bude aj vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete v oblasti a správu o 

výsledkoch vyhodnotení zasiela neodkladne, najmenej jedenkrát mesačne Kancelárii Bezpečnostnej rady 

Slovenskej republiky. 

Ďalším pracovným orgánom resp. odbornou pracovnou skupinou je aj Medzirezortná terminologická komisia 

Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená v súlade s článkom 5 ods. 3 a 4 štatútu BR SR. 

V jej pôsobnosti je vyhodnocovať aktuálne dianie v oblasti používania odborných termínov týkajúcich sa 

bezpečnosti a krízového riadenia. Spolupodieľa sa na publikácii nových termínov a ich implementácii do 

slovenského jazyka. Vytvára tak podmienky k jednotnému používaniu ustálených termínov, čím sa predchádza 

nezrovnalostiam pri interpretovaní a kreovaní legislatívnych predpisov. 

 

4. POROVNANIE POSTAVENIA BEZPEČNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI 

ŠTÁTOV V4 

Pri kreovaní BR SR sa pravdepodobne slovenskí politickí predstavitelia mohli inšpirovať aj štátmi Vyšehradskej 

skupiny.  

V Českej republike bola v tomto období už zriadená Bezpečnostní rada státu (ďalej ako „BRS“), ktorá bola 

zriadená ústavným zákonom č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Je zložená z predsedu a ďalších 

členov vlády podľa rozhodnutia vlády ČR. Pripravuje návrhy na zachovanie bezpečnosti štátu na základe 

poverenia vlády. Jej zameranie, počty a členskú základňu môže upravovať vláda prijatím uznesenia. Zloženie 

BRS je podobné ako pri BR SR, je zložená z 11 členov, kde predseda BRS je zároveň predsedom vlády, 

podpredsedom BRS je prvý podpredseda vlády pre ekonomiku a minister financií. Členovia sa zúčastňujú na 

všetkých zasadnutiach BRS, ale vo výnimočných situáciách a so súhlasom predsedu BRS môžu byť zastúpení 

námestníkom ministra príslušného rezortu. Na rozdiel od BR SR má BRS zavedení inštitút predsedníctva 

BRS, jeho úlohou je posudzovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu. BRS má k dispozícii päť pracovných výborov 

a ako pracovný orgán BRS je charakterizovaný aj Ústredný krízový štáb. BRS má podľa jej štatútu možnosť 

vyžadovať od všetkých ministrov a ostatných štátnych úradov informácie a analýzy a ukladať im úlohy v oblasti 

bezpečnosti.[5] 

V ústave Maďarskej republiky konkrétne § 19 ods. 3 písm. h) sa uvádza, že Parlament môže vyhlasovať stav 

národnej krízy a zriadiť Radu obrany štátu/Rada národnej obrany (National Defence Council). V prípade ak je 

znemožnené rozhodovanie parlamentu v tejto oblasti, môže prezident vyhlásiť národný krízový stav a zriadiť 

Radu obrany štátu/Radu národnej obrany. Rada rozhoduje o použití obranných síl Maďarskej republiky 

a o použití a umiestňovaní zahraničných ozbrojených síl na jej území. Predsedom rady je prezident a členovia 

rady sú: hovorca parlamentu, predstavitelia parlamentných frakcií parlamentných politických strán, premiér, 

ministri. V pozícii poradcu je veliteľ Zboru obrany (chief of defense staff). Počas krízy má rada právomoci 

delegované parlamentom, právomoci prezidenta a vlády. Pokiaľ parlament nerozhodne inak, rozhodnutia prijaté 

radou majú pôsobnosť len počas vyhláseného stavu. Jej rozhodnutia môžu obmedziť účinnosť niektorých 

zákonov, ale nie ústavy a ústavných zákonov.[6] 

Poľská republika vo svojej ústave z 2 apríla 1997, konkrétne v článku 126 ukladá prezidentovi aby zabezpečoval 

dodržiavanie ústavy, zaručoval suverenitu a bezpečnosť štátu ako aj jeho nedotknuteľnosť a integritu. Pri 

naplňovaní jeho povinností, postupuje v súlade s ústavou. [7] V súvislosti so širokými kompetenciami, ktoré boli 

prezidentovi dané, ústava zriaďuje v článku 135 Radu národnej bezpečnosti, ako poradný orgán prezidenta 

v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. Hlavnými oblasťami záujmu rady sú : hlavné smerovanie 

bezpečnosti štátu; princípy a smerovanie zahraničnej politiky; smerovanie rozvoja ozbrojených síl; problematika 

vonkajšej bezpečnosti a potenciálne hrozby vnútornej bezpečnosti a možnosti ako im čeliť. Zvolávanie 

zasadnutia rady a určovanie agendy je v právomoci prezidenta. Pri Rade národnej bezpečnosti je zriadený Úrad 

národnej bezpečnosti, ktorý zabezpečuje fungovanie rady, ale zároveň je podporný a pomocný orgán prezidenta 

v oblasti exekutívy obranných a bezpečnostných záležitostí. [8] Jej tajomník je na úrovni ministra. 

Ak by sme porovnali tieto štyri orgány, tak kreovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bolo nimi do 

určitej miery ovplyvnené. Najväčšmi je podobná, s Bezpečnostnou radou štátu Českej republiky. Ak by sme 

mohli zostaviť poradie týchto orgánov na základe ich postavenia v rámci štátneho usporiadania, alebo 

bezpečnostného systému, tak by sme mohli na prvé miesto zaradiť poľskú Radu národnej bezpečnosti, ktorá je 

podriadená prezidentovi Poľskej republiky, ktorý je hlavným garantom bezpečnosti štátu. Na druhé miesto by 

sme mohli zaradiť BRS a BR SR, ktoré sú si podobné, ale odlišujú sa v určitých detailoch. Prvý, obe rady sú 

zriadené ústavným zákonom, ale činnosti BRS upravuje len štatút, ktorý je schválený na základe uznesenia vlády 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

368 
 

ČR, pričom činnosti BR SR sú stanovené hlavne zákonom 110/2004 a aj v štatúte. Môžeme polemizovať, čo je 

výhodnejšie, či mať pôsobnosť, ktorú by v prípade potreby musel upravovať parlament, alebo len vláda. 

Praktickejšia a flexibilnejšia sa javí druhá možnosť. Ďalší detail je v členstve oboch rád. Členovia BRS môžu 

byť zastúpení námestníkom ministra, pričom členstvo BR SR je nezastupiteľné. Tento detail v prípade BR SR 

má väčší význam, pretože BR SR môže za určitých okolností previať právomoci vlády a bolo by nepraktické, 

aby tieto právomoci vykonával námestník. BRS takúto právomoc nemá. Tretí rozdiel je v spolupráci s orgánmi 

štátnej moci. BR SR môže ukladať úlohy v oblasti bezpečnosti iba svojím členom, kde BRS má túto možnosť 

rozšírenú na všetkých ministrov a štatutárov štátnych orgánov. Posledný rozdiel je v pracovných orgánoch. BRS 

má päť stálych výborov, BR SR zatiaľ štyri stále výbory. BRS má v svojej štruktúre zahrnutý aj Ústredný 

krízový štáb ako pracovný orgán. BR SR spolupracuje s Ústredným krízovým štábom. Ako poslednú môžeme 

zaradiť Radu obrany štátu/Radu národnej obrany v Maďarsku. Môžeme konštatovať, že v čase mieru, resp. keď 

nie je vyhlásený stav národnej krízy, nie je v Maďarsku poradný orgán obdobného významu ako sú vyššie 

uvedené rady.  

 

5. ZÁVER 

V súčasnosti v dôsledku so zvažovaním aktualizácie Bezpečnostnej stratégie SR sa objavujú názory odbornej 

komunity aj na prehodnotenie legislatívneho postavenia BR SR. Najmä v dôsledku zmien v bezpečnostnej 

situácii, ktoré vplývajú na bezpečnostný systém SR, sa odporúča prehodnotiť štruktúru a jej kompetencie v 

rozhodovaní. Otázky budúceho postavenia Bezpečnostnej rady SR determinuje aj zásadný problém, ktorý 

existuje dlhodobo, a to nejasný vzťah medzi rezortmi štátnej exekutívy a ich kompetenciami, a chýbajúci 

koordinačný prvok, ktorý by bol nadrezortný, v tomto kontexte je náročné i vymedzenie akéhokoľvek budúceho 

postavenia Bezpečnostnej rady SR. Práve posilnenie kompetencií BR SR a náplň činnosti jej pracovných 

orgánov by mohlo prispieť k efektívnejšiemu vyhodnocovaniu bezpečnostných hrozieb a rizík a tým predísť 

krízovej situácii, alebo adekvátne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu. 
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BEZPEČNOSŤ OSÔB A OCHRANA MAJETKU 

V BUDÚCNOSTI 
 

Andrej VEĽAS1 - Ladislav MARIŠ2 

 

SECURITY OF PERSONS AND PROPERTY PROTECTION IN THE FUTURE 
 

 

Abstrakt: Súčasný trend v oblasti ochrane majetku a osôb predstavuje zavádzanie komplexu bezpečnostných 

prvkoch vo forme technických prostriedkov a fyzickej ochrany vykonávajúcej najmä zásah v prípade potreby 

(narušenia ochrany majetku, alebo bezpečnosti osôb). Predstavujeme si technické systémy, alebo fyzickú osobu 

(osoby), prípadne ich kombináciu, schopné reagovať na prípadné nebezpečenstvo. Kombinácia fyzických osôb a 

technických prostriedkov je bežnou a nutnou záležitosťou. Je možné chrániť objekt bez fyzických osôb? Je 

možné vytvoriť autonómny systém s určitým stupňom umelej inteligencie? Kam smeruje budúcnosť?  Budú sa 

využívať mobilné aplikácie v kombinácii s inteligentným monitoringom životných funkcií formou voperovaných 

čipov, alebo náramkami? Aké zmeny nastanú v detekčných technológiách? Článok je pohľadom autorov do 

budúcnosti v oblasti ochrany osôb a majetku s využitím už teraz dostupných technológií.  

Kľúčové slová: roboty, drony, ochrana majetku 

 

Abstract: The current trend in the field of physical protection forms a complex of technical components and 

guarding performing particular intervention if needs (violation of property protection or personal security).  That 

represents the technical systems or person (s), or their combination, capable of responding to threats. The 

combination of natural and technical resources is a common and necessary matter. It is possible to protect the 

facility without persons? It is possible to create an autonomous system with some degree of an artificial 

intelligence? Where is the future? Can we use mobile applications combined with intelligent monitoring of vital 

functions in form of implanted chips, or bracelets? What changes will occur in detection technologies? This 

article is the author's perspective into the future in the field of physical protection systems with available 

technologies 

Keywords: robots, drones, property protection 

 

 

1.  ČLOVEK AKO (NE)NAHRADITEĽNÝ PRVOK BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU 

Ktorý prvok bezpečnostného systému v oblasti ochrany osôb a majetku považujete za najslabší článok? 

Zodpovedať túto otázku nie je vôbec jednoduché, avšak na konci debaty zvyčajne skončíte s tým, že 

bezpečnostný systém je natoľko silný nakoľko je silný jeho najslabší prvok. Trochu paradoxná, ale presná 

odpoveď.  

Bezpečnostný systém v súčasnosti by mal vždy obsahovať prvok človeka. Avšak nie vždy prítomného na 

chránenom mieste. Fyzická ochrana je buď prítomná na chránenom mieste alebo nie je. Ak nie je, mala by byť 

prvkom bezpečnostného systému informovaná o vzniknutej situácii a následne prijme rozhodnutie o ďalšom 

kroku (prijatie, overenie, vyhodnotenie informácie a následné opatrenie).   

Budúcnosť ochrany osôb a majetku vidíme v postupnom nahradzovaní človeka ako prvku bezpečnostného 

systému. Tvrdíme to preto, lebo človek ako jediný prvok tohto systému má obmedzené možnosti vylepšenia seba 

samého pre potreby ochrany majetku. Všetky ostatné prvky bezpečnostného systému sa neustále zdokonaľujú. 

Ďalším argumentom je jeho poruchovosť. Kamerový systém dokáže monitorovať objekt 24 hodín denne, 

niekoľko rokov. Človek sa musí po niekoľkých hodinách vymeniť druhým a musí si oddýchnuť, aby mohol opäť 

pracovať. Napriek tomu človek z hľadiska fyzickej ochrany má zatiaľ nezastupiteľnú úlohu, aj keď ako bude 

uvedené ďalej v článku začína byť nahradzovaný.  

 

2.  BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM S UMELOU INTELIGENCIOU 

Systémy so zabudovanými prvkami umelej inteligencie (inteligentné systémy) sa v súčasnosti využívajú na 

podporu riešenia rôznych druhov problémov. Mnohé z nich majú charakter rozhodovania. V oblasti ochrany 

osôb a majetku rozhodnutia majú zásadný vplyv na celkový výsledok ochrany. Dopad nesprávneho rozhodnutia 

môže byť fatálny. Zavádzanie umelej inteligencie do oblastí, pri ktorých sa rozhoduje o živote či smrti je 

prinajmenšom rizikové.  
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2 Ing. Ladislav Mariš, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, e-mail: 
Ladislav.Maris@fbi.uniza.sk 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

370 
 

V zásade by sa zavádzanie umelej inteligencie do oblasti bezpečnosti malo riadiť nasledovnými dvoma 

pravidlami: 

• Bezpečnostný systém by nemal vykonávať rozhodnutia, ktoré chcú robiť ľudia. 

Predpokladajme, že bezpečnostný systém urobí lepšie rozhodnutie (s menším percentom chýb) 

ako človek. S pribúdajúcim počtom rozhodovania sa bude vylepšovať a percento chýb sa bude 

limitne približovať k nule. Na druhej strane to však môže znamenať stratu schopnosti človeka 

rozhodovať a prenechanie rozhodovania len na bezpečnostný systém.  

• Bezpečnostný systém by nemal robiť  rozhodnutia, ktoré nemôžu ľudia zrušiť. Jedná sa o 

problém, pri ktorom človek stráca možnosť zrušiť rozhodnutie bezpečnostného systému, resp. 

zastaviť vykonanie rozhodnutia. Rizikom je, že systém na základe zrušenia rozhodnutia 

človekom, by sa mohol začať správať nesprávnym spôsobom. Na druhej strane môžeme 

uvažovať o bezpečnostných systémoch, v ktorých je systém zámerne nastavený tak, aby jeho 

rozhodnutie konať, nemohol človek už zmeniť.  

 

Zaujímavá je otázka znalosti danej problematiky bezpečnostným systémom. Systém je naprogramovaný a koná v 

súlade svojho algoritmu. Predpokladajme, že systém je schopný sa učiť zo znalostnej databázy, na ktorej zakladá 

svoje rozhodnutia. Zároveň však tento systém nie je schopný obsiahnuť všetky poznatky bezpečnostných 

analytikov. Ak sa v znalostnej databáze poznatkov nebude nachádzať daná situácia, bezpečnostný systém prijme 

rozhodnutie najviac podobné danej situácii. Avšak vieme, že v oblasti bezpečnosti aj malý detail môže mať 

zásadný vplyv na rozhodnutie a v konečnom dôsledku na dopad tohto rozhodnutia.  

Bezpečnostný systém nenesie morálnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Túto zodpovednosť pripisujeme 

vždy človeku. Ak neberieme do úvahy mravnú zodpovednosť, určite v oblasti bezpečnosti musíme brať do 

úvahy právnu zodpovednosť. Kto je právne zodpovedný za zlyhanie, nesprávne rozhodnutie autonómneho 

bezpečnostného systému?  

Uvedené pohľady zavádzania umelej inteligencia do oblasti bezpečnosti sú len veľmi stručným pohľadom na 

túto problematiku. Dnes už existujú z hľadiska fyzickej ochrany niektoré poloautonómne bezpečnostné systémy 

s umelou inteligenciou, kde ale v procese konečného rozhodnutia stojí človek. V ďalšej časti popíšeme vybrané 

systémy ochrany osôb a majetku, ktoré podľa nášho názoru budú naďalej rozvíjané a zavádzané vo väčšej miere 

ako je tomu teraz. 

Problematika umelej inteligencie sa začala rozvíjať najmä príchodom myšlienok publikovaných v sci-fi 

literatúre. Známe sú Assimove zákony robotiky (publikované v knihe a rovnomennom filme Já, robot):  

1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené. 

2. Robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom. 

3. Robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým 

zákonom. [1] 

 

3. VÝHĽADY V (NE)ĎALEKEJ BUDÚCNOSTI 

Vo fyzickej ochrane sa predpokladá hromadné nasadenie dronov s veľkosťou od niekoľkých centimetrov až do 

niekoľkých metrov (porovnateľná s bezpilotnými lietadlami). Dron je rádiom riadené bezpilotné lietadlo. 

V prípade potreby bude možné realizovať zásah zo zeme (robotmi) a zároveň zo vzduchu (dronmi). Vo fyzickej 

ochrane objektov nahradia zamestnancov bezpečnostných služieb pri výkone časovo náročnej fyzickej 

obchôdzky drony. Fyzické osoby budú prítomné len v monitorovacích a poplachových prijímacích centrách, 

z ktorých budú koordinovať zásah. Význam takýchto monitorovacích centier bude rásť. Bude v nich 

zamestnaných niekoľko desiatok až stoviek zamestnancov, ktorí sa budú špecializovať na jednotlivé ponúkané 

služby (ochrana majetku – monitoring stavu EZS/TPS, technologické procesy budov - automatizácia, ovládanie 

dronov, atď.).  

 

V ochrane súkromného majetku budú naďalej dominovať klasické detekčné systémy (prevažne PIR detektormi) 

a budú rásť možnosti ovládania domácej automatizácie prostredníctvom mobilných aplikácií. Monitoring 

kamerovými systémami bude u súkromného majetku riešený formou vytvárania záznamov na cloudových 

úložiskách. Zásah bude realizovaný prostredníctvom dronov. Tu sa ponúkajú dve možnosti: pozemné drony 

a vzdušné. Pozemné drony sú vhodné pre monitoring a prvotnú reakciu voči narušiteľovi. Výhodou je možnosť 

naplánovať niekoľko trás obchádzky objektu, možnosť niesť kamery, prípadne detektory iných fyzikálnych 

veličín (PIR detektory, detektory dymu, plynov a pod.). V prípade zásahu voči narušiteľovi môžu niesť zásahové 

prostriedky. Predpokladom úspešného zásahu je v prípade použitia dronov zásah zo vzduch aj zo zeme. Výhodou 

je flexibilita dronov a možnosť použitia lietajúcich dronov len v prípade zásahu, pričom pozemné by nepretržite 

(okrem času nabíjania) vykonávali monitoring. Nabíjanie by bolo riešené autonómne. Už dnes existujú robotické 

kosačky, ktoré sa dokážu samé pripojiť k nabíjacej stanici. Nabíjacia stanica pre drony by mohla byť umiestnená 

tak, aby aj pri nabíjaní dron monitoroval priestor okolo seba. 
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Obrázok 1 Robot s monitorovacím zariadením vyvíjaný NNSA[2] 

 

V súčasne dobe sa začínajú objavovať prvé roboty v mestách a na parkoviskách čiastočne nahradzujúce 

mestských policajtov, prípadne strážnikov. Okrem monitorovania poskytujú informačné služby pre občanov, 

prípadne turistov. Súčasná cena prenájmu K5 (na nasledujúcom obrázku), je cca 6,25 dolára na hodinu, pričom 

môže fungovať 24 hodín a nabíja sa cca 20 minút. Na bezpečnostný incident upozorňuje K5 okolie 

vysokofrekvenčnou sirénou. Obraz kamier je vyhodnocovaný obsluhou v monitorovacom centre a v prípade 

potreby je na miesto vyslaná zásahová jednotka. 

 

 
Obrázok 2 Robotický strážca Knightscope K5[3] 

 

Väčšina robotov môže niesť zbraňové systémy. Ich množstvo závisí od veľkosti robota, alebo od jeho nosnosti. 

Predpokladané nasadenie ozbrojených robotov v civilných aplikáciách je v policajných zložkách. Použitie je 

zatiaľ vzdialená budúcnosť, aj keď odstrašujúci efekt určite postačujúci. 

 

 
Obrázok 3 Vízia policajného robota budúcnosti [4] 

 

Médiá začínajú upozorňovať na prvé nedostatky, či omyly, ktoré môžu pri zásahoch robotov nastať. Zároveň sa 

objavujú prvé správy o možnom zneužití na teroristické útoky, vraždy, či vyhladzovanie etnických menšín. 

Najväčším problémom pri masovom využití robotov je rozlišovanie tváre a identifikácia osoby. Pre robotov je 

pomerne komplikované autonómne rozhodovanie a zásah musí riadiť obsluha. Robot nevie rozlíšiť medzi 
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hašterením mladistvých, či detí a skutočným bezpečnostným incidentom. Problematické je rozhodovanie 

o primeranosti obrany a ďalších neštandardných situáciách. Podobne ako človek, nevie robot rozlíšiť, či zbraň je 

napodobnenina, alebo skutočná. 

 

Ochrana majetku v objektoch bude v budúcnosti riešená formou RFID tagov, prípadne integrovanými GPS 

modulmi v takmer každom spotrebiči. V objekte budú umiestnené vysielače, umožňujúce nabíjanie spotrebičov 

bezdrôtovo. V súčasnosti sa začínajú objavovať prvé mobilné telefóny s bezkontaktným nabíjaním na princípe 

elektromagnetickej indukcie. Uvažuje sa o nabíjaní elektromobilov. Dosah takýchto zariadení bude v budúcnosti 

omnoho vyšší a predpokladá sa dosah až niekoľkých metrov. V súčasnosti je efektivita prenosu takýchto 

zariadení približne 70% energie, zostatok sa spotrebuje na bezdrôtový prenos energie. (V minulosti už uvažoval 

o bezdrôtovom prenose energie Nikola Tesla, avšak predstava dostupnej energie zadarmo nie príliš vyhovuje 

výrobcom energie.) Na podobnom princípe bude fungovať ochrana majetku. Kúpite si spotrebič, spárujete ho 

s vysielacím zariadením (základňou) vo svojej domácnosti s ktorou bude komunikovať bezdrôtovo. Ak bude 

spotrebič ukradnutý, prestane po strate spojenia so základňou fungovať. Interval kontroly bude na základni 

nastaviteľný, aby ste si mohli zobrať spotrebnú elektroniku na cesty (do zamestnania), prípadne náradie mimo 

objekt. V prípade straty spojenia so základňou bude možné vyhľadať pozíciu spotrebiča prostredníctvom GPS. 

 

Ochrana osôb technickými prostriedkami – osobnými alarmami je oblasťou, kde v budúcnosti taktiež nastanú 

zmeny. V súčasnej dobe existujú GPS trackery s tiesňovými tlačidlami, stlačením ktorých je odoslaná informácia 

o pozícii osoby na preddefinované telefónne čísla. Pomocou nich je možné on-line monitorovať pohyb osoby, 

alebo ju v prípade potreby lokalizovať. V blízkej budúcnosti túto funkciu preberú fitnes náramky, prípadne 

inteligentné hodinky (tzv. Smart Watch).  

 
Obrázok 4 Osobný GPS Tracker[5] 

 

Budú existovať monitorovacie centrá Policajného zboru, ktoré budú na základe prijatej GPS pozície a správe o 

tiesni schopné do danej oblasti vyslať drony s kamerami schopné overiť potrebu zásahu. Už v súčasnej dobe sú 

vyvíjané drony schopné niesť defibrilátory a pristáť na pozíciu na základe súradníc GPS. 

 

 
Obrázok 5 Dron s defibrilátorom[6] 

 
Ak bude osoba v zastavanej oblasti, bude mať obsluha príslušných monitorovacích centier policajného zboru 

možnosť využiť aj privátne kamery (napr. cez cloudové úložiská) v exteriéroch budov zamerané na oblasť 

v ktorej sa nachádza osoba v núdzi.  
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4.  ZÁVER 

Rozvoj nových technológií umožní v budúcnosti znížiť počty osôb potrebných na fyzickú ochranu, avšak 

porastie počet osôb obsluhujúcich monitorovacie centrá, na ktoré budú kladené zvýšené požiadavky z pohľadu 

právnej vzdelanosti, schopnosti riadiť zásah a technických, či technologických zručností. Vzhľadom na  trend 

nahradzovania človeka technikou, budú prosperovať firmy schopné vyrábať a vyvíjať robotické zariadenia, 

obchodovať s nimi, uvádzať ich do prevádzky a poskytovať im pravidelný servis.  
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OCHRANA INFORMÁCIÍ V SYSTÉME BEZPEČNOSTI 

PODNIKU 
 

Анастасия ВОЛЬНЫХ1 - Живко ЗИНАИДА2 
 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

Аннотация: В статье исследована возможность защиты информации на предприятиях разных форм 

собственности, определена роль и место конкурентной разведки и контрразведки в системе 

экономической безопасности предприятия.Меры безопасности, которые выполняются за счет 

деятельности частных структур безопасности, позволяют правоохранительным органам максимально 

сконцентрировать свои усилия и материально-технических ресурсах, на выявлении и раскрытии других 

видов преступлений. Акцентировано внимание на главной особенности правовых условий для 

организации безопасности бизнеса, а именно на отсутствие в стране специальных законодательных 

актов, регулирующих этот вид деятельности. Предложено схему процесса охраны коммерческой тайны в 

системе информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, конфиденциальная информация, защита информации, 

конкурентная разведка, контрразведка. 

 

Abstract: The paper investigated the possibility of information security in enterprises of different ownership 

forms, define the role of competitive intelligence and counterintelligence in the system of economic 

security. Security measures, which take account of the activities of private security structures enable law 

enforcement authorities to concentrate their efforts as much as possible and logistical resources on identifying 

and disclosing other types of crimes. The attention is focused on the main features of the legal conditions for the 

organization of the security business, namely, the lack of a special legislation regulating this kind of activity. A 

scheme of the process of trade secret protection in the information component of economic security. 

Keywords: trade secrets, confidential information, protection of information, competitive intelligence, 

counterintelligence. 

 

Abstrakt: Príspevok skúma možnosť informačnej bezpečnosti v podnikoch rôznych foriem vlastníctva, 

definovať úlohu competitive intelligence a kontrarozviedky v systéme ekonomickej bezpečnosti. Bezpečnostné 

opatrenia, ktoré berú do úvahy činnosti súkromných bezpečnostných štruktúr umožniť orgánom presadzovania 

práva sústrediť svoje úsilie čo najviac a logistické prostriedky na identifikáciu a zverejňovanie iných druhov 

trestných činov. Pozornosť je zameraná na hlavných rysoch právnych podmienok pre organizáciu bezpečnosti 

podnikania, a to, nedostatok osobitného právnych predpisov upravujúcich tento druh činnosti. Schéma procesu 

obchodného tajomstva ochrany v informačnej zložka hospodárskeho bezpečnosti. 

Kľúčové slová: obchodné tajomstvo, dôverné informácie, ochrana informácií, konkurenčného spravodajstva, 

kontrarozviedky. 

 

 

Введение. Значительный спад отечественного производства, снижение покупательной 

способности населения создали платежный кризис в стране, являющийся одной из основных 

особенностей нынешних экономических условий организации безопасности бизнеса.  

Существующая неплатежеспособность предприятий исключает их из хозяйственной деятельности 

или существенно ее ограничивает, что, в свою очередь, сужает экономическую базу для деятельности 

предприятий, обостряет конкурентную борьбу на рынке предпринимательских услуг. В то же время сама 

предпринимательская деятельность в основном осуществляется на уровне повышенного риска и является 

достаточно сложной. К тому же в отдельных сферах экономики такая деятельность характеризуется 

большой трудоемкостью, а ее продукция является дорогой и малоприбыльной. 

 Наряду с платежным кризисом отечественная экономика характеризуется значительным объемом 

ее тенизации. При таких условиях контроль государства за развитием экономических процессов 

значительно снижается, развитие отдельных отраслей и видов экономики сложно прогнозировать и 

планировать. Теневые средства работают непредсказуемо, в значительной степени они стимулируют 

похищение конфиденциальной информации, коммерческой тайны, недобросовестной конкуренции, 
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способствуют развитию коррупции. Возможность получения неучтенных средств формирует у 

бизнесменов и граждан мысль о невозможности осуществлять предпринимательскую деятельность в 

рамках закона. Более того, значительная часть работающего населения оправдывает такую ситуацию, 

поскольку благодаря ей обеспечивают свою жизнь. 

 Цель статьи. Исследовать возможность защиты информации на предприятиях разных форм 

собственности, определить роль конкурентной разведки и контрразведки в системе экономической 

безопасности предприятия. 

Результаты. Еще одной характеристикой современных экономических условиях является наличие 

значительной доли бартерных операций во взаиморасчетах субъектов хозяйствования. Результаты такой 

ситуации определенным образом влияют на деятельность банков, сужается рынок банковских услуг 

уменьшаются возможности банков по формированию ресурсной базы и, как следствие, уменьшается их 

доходность [1-2]. 

 Характерной чертой отечественных экономических условий является нарушение баланса малого, 

среднего и крупного бизнеса. Сегодня в стране наиболее эффективно развивается большой бизнес. 

Средний и малый с большим трудом ведут борьбу за свое выживание. Тому способствует достаточно 

большой круг причин: коррупция, наличие значительного теневого сектора, сильное налоговое давление, 

недостаточно развитая инвестиционная деятельность, недостатки правовой базы предпринимательской 

деятельности и тому подобное. Такая ситуация привела к созданию огромных бизнес-структур, которые 

распространяют свое влияние на различные отрасли экономики и регионы. Подобные структуры 

объединяют десятки и сотни различных предприятий и банков, осуществляющих производство, поставку 

сырья и сбыт товаров, предоставляют услуги в различных сферах бизнес-деятельности, не выпуская 

деньги за пределы структуры. Как правило, такие структуры имеют политическую надстройку и 

возможность решать вопросы своей бизнес-деятельности на государственном уровне. Наличие в 

экономике таких структур-монстров сужает рынок бизнес-деятельности для других субъектов 

хозяйствования. В свою очередь, такая ситуация привела к жесткой конкурентной борьбы, в ходе 

которой значительное место занимает похищение, распространение коммерческой тайны, 

недобросовестная конкуренция и промышленный шпионаж, другие действия нечестного поведения и 

противозаконной деятельности [2]. 

 При таких условиях организация безопасности бизнеса должна предусматривать 

многопрофильную деятельность сил безопасности, направляться на предупреждение угроз, обеспечивать 

взаимодействие всех элементов бизнес-структур и государственных органов по противодействию 

противоправным посягательством на предпринимательскую деятельность. Поэтому в основу 

деятельности сил безопасности коммерческих предприятий и банков в первую очередь должен быть 

возложено обеспечение экономической безопасности. 

 Одной из главных особенностей социальных условий является достаточно большая разница в 

доходах населения, не воспринимается большинством из него и противоречит его менталитета. Более 

того, часть населения однозначно оценивает наличие в стране богатых людей как возможность 

легального существования воров, мошенников, разного рода дельцов с соответствующим отношением к 

ним [3, 4, 5]. При таких обстоятельствах существует постоянная социальная напряженность, которая в 

случае определенных провокационных действий может способствовать возникновению серьезных 

социальных конфликтов. А если к этому добавить наличие армии безработных, то вышеупомянутая 

трансформация социальной напряженности достаточно реальна. К тому же известно, что рост 

безработицы на 1% может давать прирост преступности до 5%. Поэтому не случайно, что ежегодно 

совершается не одна сотня тысяч преступлений, из которых почти 40% имеют экономический характер. 

 Неблагоприятные социальные условия осложняет наличие в стране большого количества 

нелегальных мигрантов, которые несут с собой свой особый менталитет, болезни и увеличивают 

количество преступлений. 

 Следует также обратить внимание и на то, что за время существования Украины как 

независимого государства сформировалась прослойка населения, преимущественно из молодых людей 

(25-28 лет), которые никогда и нигде не работали и живут частично за счет своих родителей и 

родственников, отчасти за счет непостоянного заработка (продажа и перепродажа товаров), а частично за 

счет мелкого рэкета. Их уклад жизни не предусматривает честного заработка и формирует менталитет 

иждивенцев. 

 Наряду с такой прослойкой населения появился еще один тип населения - это мелкий торговец. В 

основе деятельности последнего лежит потребность получить деньги любым способом: обманом 

потребителя, реализацией некачественной продукции или предоставлением сомнительных услуг и т.п., за 

принципом «деньги – решают все». В результате такой зависимости от денег теряются такие привычные 

ценности, как человечность, мораль, честь, достоинство. 

Исходя из изложенного можно отметить, что в настоящее время в стране существуют 

определенные условия социального характера для противоправных посягательств на 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

376 
 

предпринимательскую деятельность, существенно влиять на организацию безопасности бизнеса. Это еще 

раз подтверждает мнение об  упреждающем характере безопасности бизнеса и необходимость 

комплексного подхода к созданию системы мероприятий, направленных на защиту бизнеса, персонала, 

коммерческой тайны. 

Быстро развивающиеся компьютерные информационные технологии вносят заметные изменения в 

нашу жизнь. Все чаще понятие «информация» используется как обозначение специального товара, 

который можно приобрести, продать, обменять на что-то другое и т. п. При этом стоимость информации 

часто превосходит в сотни и тысячи раз стоимость компьютерной системы, в которой она находится. 

Поэтому вполне естественно возникает необходимость в защите информации от несанкционированного 

доступа, умышленного изменения, кражи, уничтожения и других преступных действий. 

Проблемы защиты информации привлекают все большее внимание как специалистов в области 

компьютерных систем и сетей, многочисленных пользователей современных компьютерных средств, так 

и бизнесменов, менеджеров. В то же время эта актуальная проблематика науки и практики пока 

недостаточно освещена в отечественной научно-технической и учебной литературе. 

Проблемы защиты информации волновали человечество с незапамятных времен. Необходимость 

защиты информации возникла из потребностей тайной передачи, как военных, так и дипломатических 

сообщений. Вспомним историю: шифровали свои военные сообщения еще античные спартанцы; 

китайцы благодаря иероглифам делали простые сообщения тайными для иностранцев; методы 

молокописания особенно распространялись в революционный период и т.д.. 

Создание в Украине современной системы правовой защиты института коммерческой тайны 

невозможно без гармонизации национального законодательства с нормами международного права в этой 

сфере, а также без учета практики и опыта деятельности международных организаций. Таким образом, 

для устранения противоречий в правовом регулировании охраны и защиты коммерческой тайны 

различными нормами и отраслями права следует разработать и утвердить межотраслевой нормативный 

документ на уровне Закона Украины "Об охране и защите прав на объекты, составляющие 

коммерческую тайну", необходимость принятия, которого определена новыми Гражданским и 

Хозяйственным кодексами. 

Менеджмент каждого предприятия должен четко определить какую информацию они отнесут к 

коммерческой тайне, тоесть какая информация для них особенно важная и подлежит защите. Нельзя всю 

информацию засекречивать, так как это приведет к закрытости бизнес-операций, создаст почву для 

теневой экономики и черной бухгалтерии. Бизнес должен быть прозрачным и честным. У 

предпринимателя даже не должно возникать мысли о сокрытии доходов, неоплате налогов, «зарплаты в 

конвертах» и пр.  

Поэтому минимум производственной информации подвергается определению – коммерческая 

тайна. Но и такая информация есть и должна быть защищена. Для этого, на предприятии целесообразно 

разработать специальный договор о сохранении коммерческой тайны. Подписание документов о 

неразглашении коммерческой тайны запрещает сотрудникам использовать полученную информацию в 

процессе своей деятельности без согласия руководства, разглашать ее или передавать третьим лицам. 

К решению вопроса отнесения той или иной информации к разряду конфиденциальной следует 

подходить особенно тщательно. Поскольку если какие-то данные, прямые или косвенные, останутся без 

внимания, то все принимаемые меры могут оказаться неэффективными. С другой стороны, излишние 

меры по ограничению доступа к информации осложнят работу и приведут к неоправданным 

экономическим издержкам. 

Первое, что нужно сделать при организации охраны коммерческой тайны, это составить перечень 

сведений, составляющих коммерческую тайну, а также возможное распределение их по категориям 

важности в зависимости от их ценности для предприятия, характера и размера ущерба, который может 

быть нанесен предприятию при разглашении этих сведений.  

Информация может быть самой разной. В частности, для информации научного характера – это 

[1. 2]:  

идеи, изобретения, открытия;  

отдельные формулы;  

новые технические проекты;  

новые методы организации труда и производства;  

программное обеспечение ЭВМ;  

результаты научных исследований.  

Для информации технологического характера:  

конструкторская документация, чертежи, схемы, записи;  

описания технологических испытаний;  

ноу-хау;  
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конструкционные характеристики изделий и оптимальные параметры технологических процессов, 

разрабатываемых (размеры, объемы, конфигурация, процентное содержание компонентов, температура, 

давление, время и др.); 

сведения о материалах, из которых изготовлены отдельные детали, условиях экспериментов и 

оборудования, на котором они проводились;  

отдельные новые или уникальные измерительные комплексы и приборы, станки, оборудование, 

используемые предприятием.  

Для информации делового характера:  

сведения о заключенных или запланированные контракты;  

данные о поставщиках и клиентах;  

обзоры рынка, маркетинговые исследования;  

о конфиденциальные переговоры;  

калькуляция издержек производства, структуры цен, уровень прибыли;  

планы развития предприятия и его инвестиций. 

Далее эти документы следует официально ввести в действие - принять приказом по предприятию, 

ввести в действие распоряжением директора. При этом все сотрудники компании должны быть 

ознакомлены с приказом, перечнем и положением о конфиденциальной информации.  

Как показывает практика, чаще всего утечка коммерческой информации, в том числе и баз 

данных, происходит по вине сотрудников компании. Поэтому у работников следует взять обязательства 

о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.  

Отдельными приказами необходимо регламентировать доступ к закрытой информации и 

установить перечень лиц, имеющих право ознакомления с конфиденциальными сведениями. 

Целесообразно также подготовить шаблон соглашения с контролирующими органами о неразглашении 

сведений, которые стали известны, например, налоговым инспекторам в ходе проверки [3]. 

Нельзя ограничиваться только правовыми методами защиты. Если на предприятии не обеспечена 

охрана информации организационными и техническими мероприятиями, считать такую информацию 

коммерческой тайной нет оснований. Например, если база данных, входит в перечень конфиденциальной 

информации, находится в открытом доступе на веб-странице или в локальной сети предприятия, 

привлечь к ответственности за ее использование или разглашение нельзя. К коммерческой тайне может 

иметь доступ ограниченный круг лиц, кроме того, она должна быть защищена техническими средствами 

от копирования, несанкционированной модификации или уничтожения. 

Эффективная защита коммерческой тайны может обеспечить только комплексное использование 

организационных, технических и правовых мер. Особенное значение в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия имеет мониторинг экономической безопасности. 

Структурно организация мониторинга экономической безопасности предприятия состоит из 

совокупности информационных каналов, аналитических средств и информационного банка данных. 

Основу аналитических средств составляет совокупность показателей, систематический расчет которых 

позволяет выявить «узкие» места в защите экономической безопасности предприятия и выбрать 

направление основных усилий в дальнейшем. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что сложные и 

непредсказуемые условия деятельности отечественных предприятий требуют в мониторинге 

экономической безопасности не ограничиваться только определенным перечнем показателей, которые 

рассчитывают по факту реализации определенного события, а применять комплексный многоуровневый 

подход, создает основу реализации других функций управления системой экономической безопасности - 

прогнозирование и контроль ее функционирования. Только в этом случае можно обеспечить 

эффективность функционирования системы экономической безопасности предприятия, в частности 

заблаговременное распознавание возникновения и развития угрозы. 

Исходным в организации мониторинга в системе экономической безопасности предприятия 

является обоснование сущности и принципов определения ключевого параметра мониторинга, который 

представлен коэффициентом информационного обеспечения системы (Коэбп): 

 

                                                
Ин

Ир
Коэбп                 (1) 

 

Ир - где объем имеющейся исходной информации, сложившейся по результатам мониторинга 

экономической безопасности предприятия; 

Ин - объем необходимой информации для нужд управления экономической безопасностью 

предприятия. 

Рассмотрим возможные значения Коэбп. 
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Если Коэбп ˂ 1, то мониторинг является недостаточно эффективным, вследствие чего решение об 

экономической безопасности предприятия принимаются по неполной, недостаточно качественной и 

недостоверной информации. Чем ниже значение этого коэффициента, тем выше неопределенность, а 

следовательно растет уровень риска принятия ошибочного решения, результатом чего может стать 

пропущенное возникновения угрозы, ее недооценка и, соответственно, рост уровня опасности в 

деятельности предприятия. 

Если Коэбп ˃1, то мониторинг опять же неэффективный, ведь специалистам предприятия, в том 

числе менеджерам по экономической безопасности, предоставляется лишняя информация, что усложняет 

и тормозит ее обработку и анализ. 

Из приведенных рассуждений следует, что наиболее целесообразным результатом мониторинга 

экономической безопасности предприятия является случай, когда выполняется условие КЗЕБП ≈ 1. 

Сам мониторинг экономической безопасности предприятия можно считать некоторую функцию: 

 

Коэбп = {Кдоступ; Кдостов; Кполн; Кизд.}                       (2) 

 

где Кдоступ - доступность информации; 

 Кдостов - достоверность полученной информации; 

 Кполн - полнота получено информации; 

 Кизд. – издержки (затраты) на получение информации. 

Каналы получения информации об угрозах и возможностях относительно деятельности 

предприятия условно можно разделить на каналы: 

без специальной организации поступления информации: пресса, телевидение, официальные 

статистические данные, которые размещены в открытом доступе; 

организованные: формируются и обслуживаются специалистами системы экономической 

безопасности предприятия, в частности ее составной информационной безопасности; 

специализированные: формируются и обслуживаются специалистами конкурентной разведки с 

использованием не всегда законных методов получения информации. 

С учетом многоканальности поступления информации об угрозах и возможностях относительно 

деятельности предприятия дадим краткую характеристику разнообразия получаемой информации. 

Если считать, что за основу Кдоступ → max, то по уровню доступности источники информации 

делятся на три группы: 

свободная (общедоступная) для доступа информация, получение которой не требует никаких 

дополнительных затрат; 

частично ограниченная в доступе, которая требует дополнительных аналитических расчётов или 

оплаты услуг других организаций; 

закрытая информация, получение которой предусматривает не всегда законных действий и (или) 

требует значительных затрат. 

При Кдостов → max , информацию по уровню достоверности можно классифицировать следующим 

образом: 

достоверная, в полной мере отражает реальное состояние определенного явления или динамику 

процесса; 

частично достоверная, тоесть рядом с достоверной информацией содержит и ложную, 

дезинформацию или лишнюю информацию, которая не в полной мере касается объекта исследования; 

недостоверная информация, которая не соответствует реальному положению дел, является 

продуктом контрразведки конкурентов, полученная с ненадежных источников информации и тому 

подобное. 

Случаи, когда вся информация, которая поступает на предприятие, является абсолютно 

достоверной, единичны. В большинстве случаев, учитывая разнообразие каналов и источников 

поступления данных, высокую неопределенность, информация неоднородна [2]. 

В случае Кполн → max информацию по объекту исследования можно классифицировать по 

группам: 

полная: такая, всесторонне характеризует явление или процесс, отражает все ключевые 

характеристики и параметры; 

частичная: опосредованно принадлежит к объекту исследования и может быть использована как 

дополнительная, но не базовая; 

посторонняя, который не принадлежит к объекту исследования, поступает по определенному 

информационному каналу, увеличивает информационный поток, но не несет никакой пользы. 

По Кизд → min информацию с учетом затрат на ее получение можно ранжировать по группам: 

бесплатная - поступает по открытым каналам информации (телевидение, пресса, Интернет и т.п.); 
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информация, получение которой требует организации информационного канала, привлечение 

специалистов, разработка программного обеспечения, определенных материальных, финансовых и 

трудовых затрат; 

информация, которая является коммерческой тайной, или же имеющая стратегическое значение 

для развития рынка, отдельного его сегмента или вида деятельности. Ее получение невозможно через 

открытые каналы информации и требует существенных финансовых затрат. 

Фактически вся информационная безопасность предприятия сводится к деятельности 

конкурентной разведки и контрразведки компании. 

В общих чертах процесс конкурентной разведки и контрразведки в системе экономической 

безопасности предприятия состоит из трех взаимосвязанных составляющих: внутреннего мониторинга, 

внешнего мониторинга и аналитической работы (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Место информационной безопасности в системе экономической безопасности предприятий 

 

Внутренний мониторинг предполагает, что работники службы безопасности всеми возможными 

методами защищают предприятие от проникновения «шпионов» и «разведчиков», а также отслеживают 

соблюдение сотрудниками предприятия внутренних правил по неразглашению конфиденциальных 

данных. Для этих целей активно используются специальные информационные системы. Одной из 

наиболее распространенных является IPC (Information Protection and Control), которая защищает 

информацию методом шифровки носителей, а также полным контролем всех возможных носителей и 

каналов, через которые, с технической точки зрения, может происходить утечка важной информация (e-

mail, icq, Skype, социальные сети, принтеры, внешние носители, накопители, USB, WiFi, Bluetooth и т.д.). 

Особую ценность такая система приобретает, учитывая тот факт, что до 75% конфиденциальной 

корпоративной информации разглашается невольно, по ошибке или по неосторожности персонала [2]. 

Внешний мониторинг, и является, собственно конкурентной разведкой в общем понятии. Он 

предусматривает сбор полного объема информации о конкурентах (технологии, управление, объемы 

сбыта, факторы конкурентного преимущества, стратегические планы на будущее, стратегии завоевания 

рынка, возможные угрозы для своего предприятия, методы оптимизации работы, инновации и др.). 

Противодействие преступным посягательствам на конфиденциальную информацию является 

главной задачей контрразведки. В то же время предотвращение преступления намного эффективнее по 

сравнению с ликвидацией его последствий. Проведение внутреннего мониторинга позволяет определить 

совокупность слабых мест, заблаговременная ликвидация которых сделает невозможным реализацию 

значительного количества угроз. Типовой перечень таких слабых мест для отечественных предприятий 

сводится к следующему [1-3]: 

неэффективная кадровая политика; 

отсутствие нужного инструктажа и регулярных проверок по соблюдению персоналом сохранения 

коммерческой и конфиденциальной ин-формации; 

отсутствие мотивации сотрудников; 

неэффективное руководство; 
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атмосфера в коллективе. 

Документальное обеспечение правового статуса коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации на предприятии будет способствовать ее надежной защите как в случае разглашения 

соответствующих сведений работниками предприятия, так и целенаправленными действиями 

конкурентов по ее похищения. Указанное становится возможным при последовательном поэтапном 

выполнении таких организационных действий [2, 3]. 

1. Существование коммерческой тайны и конфиденциальной информации желательно указать в 

учредительных документах предприятия, включив, например, в договор и (или) устав предприятия 

раздел, регламентирующий защиту информации с ограниченным доступом. 

2. При формировании перечня сведений, составляющих коммерческую тайну и 

конфиденциальную информацию предприятия, его руководитель издает приказ об отборе сведений, 

которые должны составлять коммерческую тайну.  В состав коммерческой тайны должны быть отнесены 

различные виды ноу-хау, сведения об изобретениях и рацпредложения, которые не защищены авторским 

или патентным правом, информация о фактах заключения договоров и их содержание. 

3. Особое внимание необходимо уделить разработке положения о коммерческую тайну и 

конфиденциальную информацию на предприятии. Такое положение является основным в системе 

правовой защиты информации от несанкционированного доступа. В нем раскрываются общие 

положения в сфере защиты информации, принципы и процедуры разграничения доступа к такой 

информации, порядок приема, регистрации, инвентаризации и учета носителей информации, содержащей 

коммерческую тайну и конфиденциальную информацию. В таком положении прописываются также 

механизм обеспечения сохранения информации, являющейся коммерческой тайной и конфиденциальной 

информацией, в частности, детализируются процедуры обеспечения доступа к коммерческой тайне 

посторонних лиц (включая контролирующие органы). Рекомендуется закреплять положение, согласно с 

которым посторонние лица допускаются к ознакомлению с документами, содержащими коммерческую 

тайну и конфиденциальную информацию, с разрешения руководства при обязательном наличии 

письменного запроса. При этом такие лица дать расписку о неразглашении коммерческой тайны или 

заключить договор с предприятием о таком неразглашении. В положении рекомендуется прописать 

порядок распространения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, а также процедуру 

исключения информации из перечня коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

4. Инструкции о порядке подготовки, учета, хранения и уничтожения документов, дел, изданий и 

материалов, содержащих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию предприятия, 

устанавливаются конкретные действия по охране коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации. 

5. Рекомендуется включать норму о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации в трудовой договор (контракт) руководителя предприятия и его работников, трудовые 

отношения с которыми регламентируются контрактом. Работник под расписку должен быть 

предупрежден о ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств [2]. 

6. На предприятии следует разработать специальный договор о сохранении коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации. Соблюдение данной рекомендации позволит представителям 

предпринимателя чувствовать себя уверенно при проведении проверок контролирующими органами. 

Проверяющие должны будут соблюсти все процедуры, установленные на предприятии для получения 

доступа к коммерческой тайне. И естественно, подписав документ о разглашении коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации, такие лица не имеют права использовать полученную информацию в 

своей деятельности без согласия руководства предприятия. 

7. Правила внутреннего распорядка и должностные инструкции лиц, работающих с коммерческой 

тайной, а также инструкции о ведении переговоров, инструкции о работе с документами должны 

содержать оговорки о коммерческой тайне и конфиденциальной информации. 

8. Особенностью организации информационных потоков на предприятии с целью  защиты 

«критической»  информации, противодействия промышленному шпионажу и организации 

дезинформации является разработка на предприятии Порядка распространения информации с 

ограниченным доступом, которая принадлежит предприятию. 

Руководитель предприятия решает все вопросы по распространению информации собственными 

силами, обнародование через СМИ и реализации права на распоряжение коммерческой тайной. Однако 

необходимо принять во внимание исключения, фиксированные в ч. 11 ст. 30 Закона Украины «Об 

информации»: Информация с ограниченным доступом может быть распространена без согласия ее 

владельца, если эта информация является общественно значимой, то есть если она является предметом 

общественного интереса и если право общественности знать эту информацию преобладает над правом ее 

владельца на ее защиту [1, 2]. Отсюда вопрос об обнародовании через СМИ информации, составляющей 

коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, решает руководитель предприятия за 
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исключением случаев, когда такая информация подпадает под квалификацию ч. 11 ст. 30 Закона 

Украины «Об информации». 

 

Выводы. Итак, контрразведывательная деятельность как функция системы экономической безопасности 

предприятия позволяет предотвратить потери в деятельности предприятия, сохранить его коммерческую 

тайну и конфиденциальную информацию, провести ряд действий защиты информации, и в конечном 

итоге укрепить экономическую безопасность предприятия. Но для этого контрразведывательная 

деятельность должна быть должным образом организована, ею нельзя в наше время пренебрегать. 

Информационная безопасность для предприятий разных форм собственности базируется на 

правильно организованной системе защиты информации, своевременной и слаженной деятельности 

конкурентной разведи и контрразведки. 

 

Литература 

[1] Economic security. [Ortynsky V., Kernytskyy I., S. Zhyvko]. Tutorial. publishing "Alert" m. Kyiv, 2011. 704 

pp. ISBN 978-617-566-035-5 

[2] Zhyvko Z. Methodology Management economic security. Monograph. League-Press. Lviv, 2013. 474 p.p. 

ISBN  978-966-397-213-4 

[3] The legal basis for the protection of information. Tutorial [Zhyvko Z., V. Serdyukov, Stadnik A., B. 

Khoroshko]. SUICT. Kyiv, 2009. 354 pp. 978-966-2970-25-8 

[4] Lykholat, S, Vasyltsiv, T. Realizácia svet skúseností z rozvoja drobného podnikania. In Inovatívny vývoj 

Moldavskej republiky: národné ciele a globálne trendy : Dezvoltarea inovaţională din Republica Moldova: 

problemele naţionale şi tendinţele globale” conf. intern. şt.-practică : Comrat. S.n., 2013. – pp. 356-363. ISBN 

978-9975-4266-0-2. 

[5] Lykholat, S., Tomanevych, L. Vplyv verejného dlhu na rozvoj drobného podnikania. Socio-economic 

problems of management: ThorpeBowker  Melbourne, 2015. – pp. 5-14. ISBN 978-0-9942661-1-8  

 

 

Recenzenti: 

доктор экономических наук, професор, заведующий кафедрыэкономики и экономической 

безопасности Львовского государственного университета внутренних дел  - Пушак Я.Я. 

prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. MBA - VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 

 

 

 

 

 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

382 
 

PREMENY A HROZBY SÚČASNÉHO ISLAMSKÉHO 

TERORIZMU 
 

Jozef VOOK1 

 

TRANSFORMATIONS AND THREATS OF CURRENT ISLAMIC TERRORISM 
 

 

Abstrakt: Terorizmus sprevádza dejiny ľudstva od nepamäti, ale súčasný terorizmus 21. st. súvisí so zmenami 

geopolitickej situácie po zániku bipolarity a studenej vojny. Ako dôležitý motivačný prvok terorizmu je 

využívané náboženstvo, najmä islam. Islamský terorizmus v súčasnosti je na vzostupe, má svoje špecifiká, 

osobitosti, využíva nové formy, kam možno zaradiť aj samovražedné útoky. Okrem brutality jeho nezmyselnosť 

a ohavnosť spočíva v tom, že obeťami sú nevinní ľudia. 

Kľúčové slová: terorizmus, islamské náboženstvo, džihad, samovražedné útoky, osamelí vlci 

 

Abstract: Terrorism accompanies the history of humanity since time immemorial, but contemporary terrorism 

21 st. It related to changes in the geopolitical situation after the demise of bipolarity and the Cold War. As an 

important motivator of terrorism is used religion, especially Islam. Islamist terrorism is now on the rise, has 

specific peculiarities, uses a new form where you can also include suicide attacks. Except brutality involves the 

absurdity that the victims of attacks are innocent people. In addition to the brutality and absurdity lies the 

abomination that victims of attacks are innocent people. 

Keywords: terorrism, Islamic religion, Jihad, suicide attacks, lone wolves. 

 

 

Úvod 

Terorizmus (z lat. terror - strach, hrôza, terrere - vydesiť, vystrašiť) je vážna bezpečnostná hrozba, forma 

ozbrojeného násilia, „hrubé násilie fyzické, alebo psychické, uplatňované proti politickému odporcovi, hrozba 

násilia, zastrašovanie, hrôzovláda“. (Petračková V., Kraus, J., 1997, s. 904). Podľa inej verzie ten pojmu má 

pôvod na ostrove Gran Canaria, kde v roku 1718 bol v horskom mestečku Teror výbuchom zničený kostol. Teror 

sprevádza dejiny ľudstva od nepamäti, štátny terorizmus poznalistaré civilizácie (Čína, India, Egypt, Izrael, 

Rím). Z dejín sa uvádza napr. zabitie kráľa Filipa Macedonskeho (r. 336 do Kr.), či vražda v senáte rímskeho 

imperátora Gaia Julia Caesara ( 44 do Kr.).   

V minulosti medzi základné typy (oblasti) tradičného terorizmu sa uvádzali: terorizmus ako forma boja za 

národnú nezávislosť, proti štátu, proti medzinárodnému poriadku a štátny terorizmus. Novšie práce ako základné 

typy terorizmu uvádzajú: sociálno-revolučný, etnicko-nacionalistický a religiózny terorizmus, vo vnútri štátov aj 

v medzinárodnom (svetovom) rozsahu. Novodobý terorizmus začali sice rôzne revolučné skupiny, ale 

aktívnejšie a dlhšie pôsobia dnes náboženské a etnické skupiny. Terorizmus zaznamenal značný dynamický 

vývoj, čo súvisí najmä so zmenami v usporiadaní sveta.  

 

Súčasný terorizmus je dôsledkom zmien geopolitickej situácie vo svete po zániku bipolarity v 90. rokoch 20. 

st.. V období ekonomicko-politickej a vojenskej konfrontácie mier, bezpečnosť garantovala rovnováha  síl medzi 

Západom a Východom. Vyjadrené vtedajším jazykom “studenú vojnu vyhral Západ“, nastal zánik 

socialistického bloku, Varšavskej zmluvy, RVHP, definitívny koniec ZSSR (r.1991). Dnešná hegemónia USA 

a ich NATO - spojencov v oblasti politiky, ekonomiky, vojenstvadovoľuje presadiť svoje záujmy v celom svete. 

A vojenská prevaha USA, hegemona NATO priviedla odporcov používať nekonvenčné metódy „boja slabých 

proti silným“, metódy terorizmu. Napriek rozmanitosti jeho podôb a prejavov platí, že po studenej vojne  nastala 

éra globálneho terorizmu.  

 

Dnes nestačí terorizmus iba akceptovať ako reálne existujúci jav, zachovanie šance ľudstva na prežitie vyžaduje 

venovať maximálnu pozornosť zápasu s terorizmom všemožnými dostupnými formami a nástrojmi. Okrem 

ekonomiky, politiky, bezpečnosť sveta ovplyvňuje vysoká úroveň vedy, techniky, informacné technológie, čo 

súvisí s ekonomickým, politickým a technologickým pokrokom. Teroristi to využivajú tým, že vytvárajú 

globálne organizačné siete, umožňujúce ich komunikáciu, mobilitu. Oslabila sa ich závislosť na štáte, finančných 

zdrojoch, vzniká na báze organizovaného zločinu, prania špinavých penazí, narkomafie, obchodu so zbranami, 

ľuďmi. Za jeho podporou sú niektoré problémové krajiny, regióny, národne a náboženské sily, donormi sú bohatí 

politici, duchovní.  
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Súčasný terorizmus sa označuje ako asymetrická bezpečnostná hrozba, vojna. Pojem „asymetrická vojna“ 

(asymetric warfare) bol po prvýkrát použitý v Quadrennial Defense Review 1997, čo je jeden zo základných 

dokumentov, venovaný obrannej politike USA. Každé štyri roky ho vypracováva Ústav národných strategických 

štúdií pri Národnej univerzite obrany. Základný bezpečnostný dokument USA „Národná bezpečnostná stratégia 

pre budúce storočie“ (A National Security Strategy for a New Century) definuje asymetrickú vojnu ako: 

„Nekonvenčné prístupy, ktoré obchádzajú, alebo narušujú našu silu tým, že využívajú naše zraniteľné miesta.“ 

http://www.valka.cz/clanek_10821.html 

 

Asymetrická vojna sa líši od klasickej tým, že v klasickej nemožno pred svetom (susedia, nepriateľ) ukryť, 

zatajiť jej prípravy, začatok. Klasické vojny ako priamy čelný súboj štátov, či koalíci, ich armád prebiehali na 

jednom, či viac frontoch. Teroristické skupiny uplatňujú nepriamu stratégiu, zásadne sa vyhýbajú priamemu, 

čelnému stretu, súboju, napádajú „bez vyhrážok, bez vypovedania vojny, s fantáziou a nečakane udierajú tam, 

kde to zväčša málokto očakáva. Obeťou týchto nebezpečných ozbrojencov sa však nestávajú partneri rovnocenní 

v zbroji a kalibroch agresie, ale nevinní ľudia, slúžiaci ako krvavá depeša tým, od ktorých žiadajú ústupky v 

nerovnom boji“. (Cigánik Ľ., Jaššova, E., 2006, s. 107) Tento moment je pre naše vnímanie, mentalitu, zvlášť 

neprijateľný, ohavný.  

 

Pre terorizmus ako asymetrickú bezpečnostnú hrozbu je reklamný cieľ zvlášť dôležitý, nezhoduje sa so 

strategickým, jeho zákernosť spočíva v tom, že obeťami sú najmä nevinní ľudia. Ďôležité je usilie na dosiahnutie 

výhody plynúcej z  momentu prekvapenia a medializácie útokov, očakávaný ohlas verejnosti. Ako tvrdia naši 

autori „Pravdepodobné charakteristiky asymetrických ohrození môžu byť neočakávanosť, nepredpovedateľnosť, 

nedajú sa presne špecifikovať, rýchlosť, zasiahne slabé miesto obete, čo znamená, že využívajú naše vlastné 

nedostatky a z určitej časti je obeť nevedomým spolupracovníkom a paradoxne spoluurčuje ohrozenie“. (Čeri, L, 

Nečas, P., Naď, R.., 2011, s. 89)  

 

Napriek neexistencii jednotnej, medzinárodne uznanej definície terorizmu, zhoda medzi odborníkmi panuje na 

takom vymedzení, že ide o  politicky motivované násilie, súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania 

politických odporcov silou, hrozbou sily. „Cieľom každého asymetrického prístupu je získať strategickú výhodu 

a ochromiť vôlu protivníka. To sa dosahuje zastrašovaním, nátlakom a v prípade vzniku konfliktu netradičnou 

bojovou taktikou a voľbou bojiska. Zatiaľ neexistuje ucelená a účinná koncepcia na obranu proti asymetrickým 

hrozbám“, uvádza M. Šipeky. http://www.valka.cz/clanek_10821.html   

 

I. Islam a islamský terorizmus  

Základom náboženstiev sa považujepravda, dobro, láska,etika, ako dôležité činitele formovania človeka a 

správania ľudí. Všetky svetové aj menšie náboženstvá odmietajú a odsudzujú agresívitu, násilie, usmrtenie. 

Učenie obsiahnuté v Biblii a Koráne vyžadujú od veriacich harmóniu viery a poznania a tomu adekvatné 

správanie. Aby sa ľudia dnešného sveta rozdielnych civilizácii, ekonomík, kultúr, náboženstiev tolerovali, 

prekonávali bariery majetných a chudobných, veriacich a “pohanov”, kresťanov a moslimov je nutné chápať ich 

v plnej hlbke, zložitosti. Byť dobrým veriacim kresťanom vyžaduje poznať myšlienky obsiahnuté v Biblii, u 

moslima Koránu, žiť podľa nich.  

Priblížme si základné idey islamu obsiahnuté v Koráne. Islam je s počtom cca 1,3 miliárd veracich  druhé 

najrozšírenejšie náboženstvo sveta najmä v západnej Ázii, strednom Východe a severe Afriky. Bol založený v 7. 

St. Mekke (Saudska Arábia) Mohamedom, veľkým prorokom zoslaným Alahom (arabsky Boh). Ich počet rastie 

pre tradične vyššiu pôrodnosť a konvertitov z iných náboženstiev. Pojem islám znamená podriadenie, moslim sa 

musí plne podriadiť Božej vôli a riadiť svätou knihou Koránom, aby dosiahol raj po smrti. Moslim“ znamená: 

„ten, ktorý sa podriaďuje Alahovi“. Islam tvrdí, že je hlavné náboženstvo a z neho vznikli aj iné náboženstvá 

(judaizmus, kresťanstvo).  

Islam má niekoľko podobností s kresťanstvom, čo pomáha jeho poznanie. Kresťanstvo aj islam sú 

monoteistické, ale na rozdiel od kresťanstva popiera Trojstvo (Trojica, Svätá trojica). Tiež schvaľuje, uznáva 

rôzne časti Biblie, napr. zákon a evanjeliá, väčšinu popiera tým,, že nie sú inšpirované Bohom. Islam hovorí, že 

Ježiš bol prorok, nie Syn Boží (Alah je Boh a nemôže mať syna). Islam tiež verí, že Ježiš sa nenarodil z panny, 

ale bol stvorený ako Adam, z hliny, prachu zeme. A tiež hovori, že Ježiš nezomrel na kríži; takže protivia sa 

stredobodu kresťanstva. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam. 

Korán je základom viery,svätá knihaislamu, obsahuje náboženské, etické,  právne a kultové zásady a pravidlá 

viery a konania moslimov, považujú ho za božie zjavenie. Bol zostavený v polovici 7. st. z výrokov Mohameda. 

Moslimovia veria, že Mohamed je len sprostredkovateľ božieho slova, ktoré mu diktoval sám archanjel Gabriel a 

nie jeho autorom.  Korán sa delí na 114 kapitol zvaných súry, ktoré majú chiliastický (kresťanské očakávania 2. 

príchodu J.Krista) a  morálne náučný obsah, 15 kapitol.  

 

 

http://www.valka.cz/clanek_10821.html
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Etika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_kniha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_kniha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mohamed
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alah
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gabriel_%28anjel%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAra
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Moslimovia zakladajú svoju vieru na piatich pilieroch: 

1. svedectvo viery: „Neexistuje iný boh okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok“ 

2. modlitba: päť modlitieb sa musí vykonať počas dňa 

3. dávanie: každý musí dávať tým, ktorí sú v núdzi, lebo všetko pochádza od Alaha 

4. pôst: vedľa čiastočného pôstu, všetci moslimovia majú pôst počas Ramadanu (deviaty mesiac podľa 

moslimského kalendára) 

5. hádž: je to púť do Meky, ktorú by mal každý moslim podniknúť aspoň raz v živote 

Tých päť prikázaní sa berie veľmi vážne a dodržiavajú sa doslovne. Prístup do raja pre moslima závisí od 

dodržiavania týchto prikázaní. sk.wikipedia.org/wiki/Korán Pri  čítaníprekladu Koránu  by nám  k hlbšiemu 

pochopenie obsahu pomohli aj isté poznámky, vysvetlenia, komentáre.   

 

Moslimovia sa delia na Sunnitov a Shiitov (asi 3/4, t.j. okolo 85% tvoria sunniti) a ďalšie menšinové odnože: 

alauiti v Sýrii, aleviti v Tunisku, drúzovia na Blízkom východe a kharidžiti v Ománe. Rozkol na dva smery 

nastal od smrti proroka Mohameda v roku 632, v otázke následníctva. Väčšinu šiitov má Irán, Irak, Azerbajdžan, 

Bahrajn, jeho minority sú i v Pakistane, Indii, Jemene, Afganistane, Saudskej Arábii a Libanone.Sunniti 

vyznávajú Korán ako božské dielo: Imám je volený náboženský vodca mužskými veriacimi, ktorý obstaráva 

spojenie veriacich a Allahom. Šiiti uznávajú imáma z rodiny Mohameda ako vodcu, ktorého autorita je priamo 

od boha. Dôsledky sú také, že sunniti uznávajú jednotu náboženstva a politiky v jednej osobe, šiiti velebia 

oddelenosť tých funkcií.  

 

Rozpory šiitov a sunnitov sú viac politické než vieroučné, súvisia s geopolitickým delením sveta. Šiiti vedení 

Iránom sú od islamskej revolúcie v roku 1979 v konflikte so sunnitmi, považujú ich za skazených a zapredaných 

„americkému Satanovi“. To priviedlo do jednej kategórie Irán, Libanon, Pakistan, Irak, Sýriu a časť Libanonu 

spolu s Hizballáhom. Na druhej strane sa ocitli Saudskej arabia Turecko a Katar. Ale politické aliancie 

prekračujú náboženské rozdiely: Irán podporuje palestínsky Hamas (sunniti), Bashara Asada (alauita), alebo aj 

kresťanské Arménsko viac ako šiitský Azerbajdžan.http://svetvpreklade.sk/sunniti-a-siiti-fatalny-rozkol-islamu/ 

 

Džihád patrí k islamským prikázaniam všetkým moslimom, ktorý má svoju hierarchiu. Džihád doslova 

znamená: zo všetkých síl sa usilovať(kvôli Alahovi); bojovať (v tzv. svätej vojne) za nastolenie pravdya 

spravodlivosti v nevyváženej situácii (Nižňanský a kol., 2005, s. 62). V neposlednom rade znamená aj byť 

pripravený položiť život za Boha, pretože život patrí darcovi života (Korán 22:78). Práve vedenie vojny v mene 

Alaha sa na západe stalo synonymom slova džihád. Tu  vzniká otázka, kedy je tedamožný džihád? V 

Mohamedových výrokoch je používané slovo džihád, kde v širšom význame znamená napríklad  

sebazdokonaľovanie, starostlivosť o rodičov, ale aj vojnu.  

 

Mudžáhid(arab.ten, kto o niečo usiluje”, mn. č. mudžáhedíni, muslim angažovaný a bojující v (ideologickom i 

fyzickom) boji – džihádu. Boj vojenského (al. polovojenského) charakteru z náboženskych motivov, či úsilie na 

zamedzenie cudzieho vplyvu  a zachovanie vplyvu islámu, jeho hodnôt. Rozlišujeme štyri roviny, v ktorých sa 

veriaci môžu zúčastniť: džihád srdcom - týka sa premáhania hriechu a pokušenia; džihád jazykom - týka sa 

podpory a šírenia Pravdy; džihád rukou - týka sa záslužnej a charitatívnej činnosti; džihád mečom – týka sa 

šírenia islamu rozličnými formami násilia, čiže represívnym alebo obranným spôsobom; (Mendel, 1997, s. 26) 

Ak vojna patrí medzi ľudské činností, je aj v v Koráne, kde sa píše, že Boh ich rozdelil na zakázané a povolené. 

Na vedenie vojny (džihádu) islam prikazuje najprv vyčerpať všetky možnosti, potom je dôvod  oprávnený.  

Ústrednou ideou islamského, ergo samovražedného terorizmu je prepojenie tohto náboženstva a politiky, 

tvrdenie o nespravodlivom usporiadaní sveta, dominácii židovsko – krestanských síl, ktoré najmä finančne 

ovládajú svet s globálnym dosahom. Demokracia, sloboda a trhová ekonomika sú clonou, ktorá zakrýva 

zotročovanie iných krajín, národov, najmä moslimského sveta. Zásadné odmietanie demokracie, ako formy 

vlády a slobodného trhu ako formy podnikania je povinnosťou každého moslima. Táto povinnost je naplnená 

jednak v defenzívnej podobe – odpor voci intervencným vojskám, jednak v ofenzívnej, aktívnej podobe. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d      

 

Al-Káida, al. Al-Kajda (z arab.): základňa, báza; je militantná medzinárodná fundamentalistická islamská sieť. 

Usudzuje sa, že väčšina mužov vo vrcholovom vedení patrí k sunitskej vetve islamu.  Sieť al-Káida vznikla ako 

nadnárodný teroristický útvar z osamelých fanatikov a združuje ich sympatizantov. Bola založená na konci 80. 

rokov 20. st., jej počiatky siahajú do čias okupácie Afganistanu armádou ZSSR (r. 1983), jej vzniku pomáhali 

vtedy USA. Na čele stál a  značne sa podieľal na jej financovaní saudskoarabský multimilionár Usáma bin 

Ládin. Al-Káida stojí za celým radom atentátov a únosov vo svete. Aj za útokmi v Paríži, podľa svedkov boli 

teroristi napojení na sieť al-Káida. Podľa vlastných vyhlásení Al-Káida má ako prioritný cieľ nastolenie 

moslimských štátov (napr. kalifátov) na celom Arabskom polostrove a šírenie islamskej viery do iných krajín.   

http://svetvpreklade.sk/sunniti-a-siiti-fatalny-rozkol-islamu/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arab%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arab%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sunniti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Saudsk%C3%A1_Ar%C3%A1bia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din
http://sk.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kalif%C3%A1t
http://sk.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%BD_polostrov
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Pamätáme ešte útok teroristov v Paríži na redakciu satirického týždenníka Charlie Hebdo zo 7. januára 2015. 

Priamo pri tomto útoku bolo usmrtených 12 ľudí, ďalší utrpeli zranenia, čo si zaslúži odsúdenie. Terorizmus je 

neprijateľný z rôznych dôvodov, v tomto prípade bolo motivom  zverejnenie hanlivých karikatúr proroka 

Mohameda. Vyvolal odsúdenie a odpor zo strany moslimov vo svete, ktorého bol súčťasťou aj tento krvavý 

útok. „Povedzte médiám, že sme z al-Kájdy v Jemene," tie slová mal podľa francúzskych médií povedať očitým 

svedkom jeden z  útočníkov. http://aktualne.atlas.sk/masaker-v-parizi-najmenej-11-ludi-zahynulo-pri-utoku-na-

redakciu-satirickeho-casopisu/zahranicie/europa/ 

 

Francúzsky premier M. Valls po útoku avizoval že posilni políciu, tajné služby, rozviedku a kontrarozviedku, 

justíciu aj  rezort obrany. Vznikne register evidencie ľudí odsúdených za terorizmus, budú úradom oznamovať 

adresu bydliska a hlásiť každý odchod do cudziny. Oznámil aj zvýšenú ochranu tzv. citlivých objektov: 

synagógy židovské a moslimské školy, mešity, verejné budovy, navýšenie príslušníkov polície, žandarmérie, 

armády. Budú sledovať Francúzov aj cudzincov, ktorí sú súčasť teroristických sietí v Sýrii a Iraku. Zdroj: 

Agence France-Presse @AFPMosques attacked since Charlie Hebdo massacre, 15:26, 8. led. 2015 Zrejme 

opatrenia nedostatočné, keď po 10 mesiacich sa udial v Pariži druhý útok, k čomu sa vrátime.  

 

Po zhliadnutí karikatúr Mohameda, ktoré viedli k útoku na Charlie Hebdo 15. januára 2015 okrem moslimov aj 

časť kresťanov, indiferentných, ateistov považuje ich obsah a formu za nevhodné, urážlivé, vulgárne, primitívne. 

Ideály slobody slova, prejavu  sú v protiklade s urážkou, provokáciou,  toleranciou, spolužitím kultúr 

a náboženstiev. Zákernosť teroristov neospravedlňuje, platí tiež, že najprv moslimov urázime, radikalizujeme, 

vyzbrojíme a potom nás udíví a prekvapi ich krutosť. To potvrdzujú aj správy, že týmo aktom z pôvodných 60 

tis. výtlačkov týždenníka stupol náklad na 3 mil. výtlačkov, stúpla aj jeho cena. Naviac, keď 15. októbra 2015  

po havárii ruského Airbusu A - 320 31 zahynulo 224 ľudí, zverejnením absurdnej karikatúry potvrdil tento 

týdennik svoju schizofreniu.  

 

I. Ideologická a psychologická charakteristika samovražedných atentátnikov 

Nie je ľahké vytvorit psychologický profil teroristu. Koncept tradičnej bezpečnosti v dejinách predpokladal 

strach atentátnika, teroristu, zo smrti, z odhalenia, odsúdenia,  potrestania a uväznenia. Pri samovražednom 

útoku, operácii sa predpokladá smrť útočníka, bez záchrany života, úniku z miesta činu. Teroristi samovrahovia 

sú pripravení položiť život, pre dosiahnutie stanoveného cieľa, aby zlikvidovali  objekt útoku. „Ľudská bomba“ 

je takmer vždy účinná, istá a pritom aj neuveriteľne lacná. Oboznámenie sa so základnými hodnotami 

islámského náboženstva, kultúry má zásadný význam pri chápaní mentality moslimov. Pomáha odpovedať na 

otázku prečo si moslimovia zvolili ako formu boja práve samovražedný terorizmus. Prečo si myslia, že je táto 

forma boja efektívna. 

Samovražedný terorizmus je výsadou islamského terorizmu, tieto útoky sav moslimskom svete považujú za 

osobitnú a účinnu formu boja, lebo prinášajúokamžitý efekt – aktérovi, atentátnikoviajorganizácii, ktorí ho do 

akcie zapojila. V isláme má obetovanie sa „pre dobroveci“ v mene Aláha oveľa väčšiu hodnotu ako ľudský 

život. Je treba mať na pamäti, že tak, ako kresťania a židia, aj moslimovia veria v posmrtný život, ktorý má 

oveľa väčší význam ako ten pozemský. Na základe toho, aké činy budú páchať v pozemskom živote, ako budú 

nasledovať príklad Aláha a Koránu, taký bude posmrtný večný život moslima. Pochopenie islámu je zásadný 

princíp pre pochopenie fenoménu samovražedných atentátnikov http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam 

(12.9.2007)  

Ústrednou ideou samovražedného terorizmu je tvrdenie o nespravodlivom usporiadanísveta, odpor proti šíreniu 

„západnej“ kultúry, spôsobu života (USA, Európa) ako reakcie na globalizáciu, iné civilizácie, udržanie 

vlastných tradicii, istôt, kultúrnej a náboženskej identity aj za cenu násilia, smrti. Zásadné odmietanie 

demokracie ako formy vlády aslobodného trhu je povinnosť každého moslima, lebo ich považujú ako zásterku 

na zakrytie skutočného zotročovania sveta, najmämoslimov.Táto povinnost je naplňaná jednak v defenzívnej 

podobe – odporom vociintervenčným vojskám, jednak v ofenzívnej podobe – teroristické útokyv oblastiach s 

nemoslimským obyvatelstvom.  

Islamský terorizmus vyžaduje pochopiť elementárne otázky týkajúce sa osobnosti samovražedného atentátnika a 

jeho všeobecnej charakteristike.  Je to muž medzi  20. a 30. rokom, alebo starší? Muž, či žena? Áno, sú to osoby 

každého veku a oboch pohlaví.  Londýnsky atentátnik - mladík mal 18 rokov, aj čečenské vdovy operujúce v 

moskovskom divadle, aj 14-rocný palestinský chlapec - chodiaca bomba. Ťažko vytvorit psychologický profil 

teroristu, zlyhávame v chápaní ich motívu pre rozdiely našich náboženstiev, kultúr, mentality. Za príčinami 

vzniku a  šírenia terorizmu sú priepastné rozdiely v životnej a kultúrnej úrovni jedinca, sociálnych, národných, 

náboženských skupín a spoločenstiev.  

Nespokojnosť vedie (motivuje)  k aktivitám, ktoré považujú za primerané, spravodlivé. Samovražedný atentát 

považujú za najlepší spôsob samotného džihádu. Boj za sväté idealy pre urcitú kategóriu teroristov je náplňou 

života a smrti životným vrcholom, zmyslom. Práve z fanatickej oddanosti viere a z pocitu zodpovednosti za 

úlohu „mesiáša“ plynie ochota obetovat svoj život.„Naši nepriatelia majú moderné zbrane. My nemáme nič 

http://aktualne.atlas.sk/masaker-v-parizi-najmenej-11-ludi-zahynulo-pri-utoku-na-redakciu-satirickeho-casopisu/zahranicie/europa/
http://aktualne.atlas.sk/masaker-v-parizi-najmenej-11-ludi-zahynulo-pri-utoku-na-redakciu-satirickeho-casopisu/zahranicie/europa/
https://twitter.com/AFP?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.aktuality.sk%2Fclanok%2F268333%2Fpariz-najmladsi-z-podozrivych-sa-vzdal-policii-dalsi-dvaja-su-stale-na-uteku%2F&related=null&tw_i=553195971232813057&tw_p=tweetembed
https://twitter.com/AFP/status/553195971232813057
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okrem zbrane mučeníctva. Je to ľahké a stojí nás to len naše životy. Ľudské bomby sa nedajú poraziť, a to 

dokonca ani jadrovými zbraňami“(Nižňanský, 2004, s. 52).  

Terorizmus a osobnosť samovražedných atentátnikov bola téma konferencie psychológov a expertov z ďalších 

vedných odvetví pod názvom „Psychológia teroru“ v máji 2002 v Jeruzaleme. Americký psychológ J.M. Post, 

vedúci oddelenia politickej psychológie na Univerzite G. Washingtona, uskutočnil ešte pred 11. Septembrom 

2001 s teroristami sériu rozhovorov. Podľa neho, robil rozhovory so samovražednými teroristami, aby sa mohlo 

lepšie osvetliť spôsob myslenia. Jeden z nich napríklad vyhlásil, že sa cítil byť veľmi znevážený, keď ho 

nevybrali za člena tímu samovražedných atentátnikov. Post sa vyjadril, že bol šokovaný tým, akým normálnym 

sa mu zdal tento človek. Americký psychológ na konferencii zdôraznil, že samovražední atentátnici niesú ani 

blázni, ani osoby s patologickými sklonmi. (http://www.novinky.cz/archiv/Index/Politika/11124.html).  

 

Podľa amerického psychológa Posta samovražední atentátnici veria, že vykonávajú božiu prácu, že sú vojakmi 

revolúcie. Keď siahajú k samovražde, myslia si, že sú svätí bojovníci, obetujúci sa v mene Allaha, a citoval slová 

jedného z teroristov: „Ja nie som vrah, vrah má psychologický problém“.  Vysvetľoval, že nemá psychologický 

problém, že jeho čin má cieľ“ (http://www.novinky.cz/archiv tiež: /Index/Politika/11124.html). Aj o islamskom 

násili všeobecne platí, že viac ako vzdelanie, intelekt agresora jeho príčinou je intolerancia, nedostatok empatie, 

ľudskosti.  

 

Osamekí vlci, tak sú označovaní samostatne pôsobiaci fanatickí jedinci, stúpenci, bojovníci islamu, 

modžahedini, teroristi, ktorí formálne, či oficiálne nepatria k teroristickej organizácii. Táto forma boja vznikla 

preto, aby spravodajské tajné služby, bezpečnostné zložky štátov nemali žiadnu, alebo len minimálnu šancu ich 

odhaliť, zastaviť. Moment prekvapenia bol a zostáva jeden z hlavných princípov, či prvok teroristického útoku. 

Teroristi nie sú len „osamelíšialenci“, často sú členmi organizovaných skupín, z ktorých rôzne hnutia, politické 

strany a ideológie vytvárajúúčelové programy, frakcie, s pevnou vierou v správnosť svojej veci, so schopnosťou 

zomrieť pre poslanie. 

 

Poznáme viac typov „šialených zabijakov“: tých, čo zabíjajú z frustrácie, ďalej zabijakov z fanatizmu, 

príslušníkov rozličných kultových spoločenstiev a siekt a nakoniec duševne chorých vrahov. Najhorší sú fanatici 

(nielen náboženskí), lebo ich konanie sa nedá predvídať. Boj za sväté ideály sa stal pre isté kategórie teroristov 

náplňou životaa smrti, ich životným vrcholom. Práve z fanatickej oddanosti viere, z pocitu zodpovednosti za 

úlohu „mesiáša“ vyplýva ochota obetovatsvoj život. Na svete je niekoľko organizovaných skupín, ktoréoperujú 

týmto spôsobom. Sú to napr. Al‐Kajdá, Hizballáh, Hamas, Egyptský islamský džihád.  (Nižňanský a kol., 2005, 

s. 65) 

 

Podľa islamských fundamentalistov, fanatikov samo nemoslimské obyvatelstvo západných krajín je zotročené 

zaslepeným materializmom, konzumom, jeho vykúpenie možno zabezpecit iba konvertovaním na islam, alebo 

smrťou. Pri druhom spôsobe vlastne islamskí fundamentalisti robia „neveriacim“ službu. Kult smrti a 

samovražednej operácie je presadzovaný islamským terorizmom, úzkym okruhom náboženských fanatikov a 

úplne presne dokumentuje to, že islamský terorizmus je predovšetkým výrazom krízy v rámci islamského sveta, 

než konfliktom civilizácií.  

 

Ako dôležitý motivačný prvok je stále viac uznávaný islam v podobe ako chápu hnutia ako je al-Kaida alebo 

Hamas, zdôrazňuje sa význam tejto náboženskej ideológie pri podnecovaní teroristického násilia. Al-Kájda, 

Hizballáh, iné skupiny operujúce v Iraku alebopozdlž afgánsko-pakistanskej  hranice, militantné moslimské 

skupiny, žijúce mimo tradičných hraníc moslimského svetasú subjekty oznacované za „neviditelného 

nepriatela“.Neviditeľní preto, že myšlienku nemožno podrobiť hraničnej kontrole a  nemožno ich vykoreniť tým, 

že sa celková stratégia boja proti globálnemu terorizmu sústredílen na likvidáciu ich nositelov. 

 

Baštami radikálneho islamu sú náboženské školy, madrásy v Pakistane, Bangladeši a iných  štátoch, kde sa učia 

a pripravujú deti, budúci radikálni extrémisti. Práve v nich sa zrodil Taliban. Zdroje ich financovanie prúdia z 

Kuvajtu a Saudskej Arábie. Vzniká tak armáda mladých nezamestnateľných ľudí v akomkoľvek ekonomickom 

odvetví (okrem armády), čo rodičom umožňuje ich uživiť a riešiť rodimné situácie. Okrem vymývania mozgov 

militantnými výkladmi Koránu ich tu však zväčša neučia nič iné. O cudzích jazykoch, matematike či iných 

prírodných vedách tu ani nechyrujú. Do hláv im zato vštepujú, že „zomrieť pre väčšiu slávu Alahovu a zabiť 

pritom čo najviac neveriacich psov, je tým najsvätejším poslaním moslima“. referaty.aktuality.sk/islam-a-

terorizmus/referat-4345 

 

V džihádizme sa využíva silná manipulácia, základom je nenávisť ku všetkému cudziemu,  súčasťou je zabíjanie 

nevercov.  Aj výber atentátnikov má svoje pravidlá. Potenciálny vrah musí mať minimálne 18 rokov a nesmie 

byť hlavným živiteľom rodiny. Ak by sa napríklad prihlásili dvaja bratia, jedného by vrátili. Plánovači z Hamasu 

http://www.novinky.cz/archiv/Index/Politika/11124.html
http://www.novinky.cz/archiv
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alebo Islamského džihádu strávia posledný týždeň pred akciou so samovrahom, nazývaným „živý mučeník“. Ten 

si musí byť stopercentne istý, že chce zomrieť mučeníckou smrťou, lebo niet cesty späť. Mladík odriekava šesť 

kapitol z Koránu - Baqara, Al Imran, Anfal, Tawba, Rahman a Asr - týkajúcich sa džihádu, zrodu islamu, vojny 

a dôležitosti boja.  

Náboženské cvičenia trvajú denne dve až štyri hodiny a „živý mučeník“ drží pôst. V posledných dňoch pred 

útokom nahrá martýr na video „testament“. Jeho súčasťou je posolstvo z Koránu, pózovanie so zbraňou a 

nabádanie kamarátov, aby sa nebáli nasledovať ho. Mladíci si potom viackrát  pozrú video, čo im dodá odvahu. 

Plánovač sa ich deň pred útokom opýta: „Si pripravený?“ A dodá: „Zajtra budeš v raji.“ Tesne pred útokom 

vykonajú rituálny kúpeľ, oblečú si čisté šaty a pomodlia sa v mešite. Korán si vložia do ľavého vrecka k srdcu a 

opášu sa trhavinami. Plánovač sa s nimi rozlúči so slovami: „Nech je Alah s tebou, nech ti Alah pomáha na ceste 

do raja. Pri tom, ako stisne spúšť na rozbuške, zakričí. „Allah akbar! - Alah je veľký!“ 

referaty.aktuality.sk/islam-a-terorizmus/referat-4345 

 

II. Islamský štát a jeho zverstvá  

Islamský štát, alebo DAESH - ISIS jeskratkapreislamskyštátvIrakua Sýrii. Do 29.júna2014sa hnutie nazývalo 

Islámský štát v Iráku a Levante - zkratka ISIL resp. Islámský stát v Iráku a Sýrii – ISIS 

https://www.google.sk/?gws_rd=cr,ssl&ei=NeXAVNTfBIu8Uc7egNgBZa názvom sa skrýva radikálna 

islámskáteroristická organizace pôvodom z Iráku, ktorá na dobytom území, časti štátov Irák a Sýria ho vyhlásila. 

Doteraz ho nik  medzinárodne neuznal, nemá hranice a nejedná sa o štát  s funkciami zhodnými s atributmi štátu. 

Jeho stúpenci vyhlásili to územie za chalífát (kalifát), územie spravované kalifom. Ide o islamskúformu vlády, 

ktorá spája v jednej osobe politického a náboženského vodcu, chalífa (politický a náboženský nasledovník) 

prorokaMuhammada. Na čelo kalifátu Islamský štát sa postavil líder ISIL abú Bakr al-Bagdádí. Podľa televíznej 

stanice al-Džazíra, al-Bagdádí akceptoval "túto poctu, a stal sa tak kalifom všetkých moslimov".  

Posledný, osmanský kalifát bol zrušený v marci 1924 po rozpade Osmanskej ríše. Islamskí fundamentalisti 

pomaly postupujú smerom na Bagdad. Povstalci majú pod kontrolou okrem iných miest aj Mósul a Tikrít, kde 

práve prebiehajú prudké boje na opätovné získanie mesta. Povstalci obsadili aj niekoľko hraničných postov 

medzi Irakom a Sýriou a Jordánskom a v Sýrii ovládajú rozsiahle územia na severovýchode pozdĺž rieky Eufrat. 

ww.webnoviny.sk/svet/clanok/839866-povstalci-vyhlasili-islamsky-kalifat-na-casti-iraku-a-syrie/ 

ISIL zabral časť iráckeho a sýrského úzenia a má víziu ako ovládne ďalšie. Na sociálnej sieti Twitter bola v roku 

2014 zverejnená mapa, ako chce ovládnuť severnú Afriku, Blízky východ, Španielsko, Balkán, Krym, Kavkaz a 

část Indie. (Islámský stát vyhrožuje Putinovi. Novinky.cz [online]. 5.9.2014, 6:13 – Rakka)Na internete sa 

objavila mapa, na ktorej bol päťročný plán rozšírenia hraníc kalifátu, mimo moslimských aj o niektoré štáty 

Európy. Okrem Španielska, ktoré ovládali 700 rokov /do r. 1492), plánuje dostať pod kontrolu v roku 2020, chce 

ovládnuť aj Balkán, územia Grécka, Bulharska, Rumunska a východnej Európy po Rakúsko. 

http://www.topky.sk/cl/11/1407353/Islamski-militanti-zverejnili-plan-na-globalnu-expanziu--Chcu-ovladnut-

uzemie-az-po-Slovensko ISIL netají, že zastáva návrat geografických hraníc Európy do 1. svetovej vojny. 

Vyhlasuje, že cieľom násilneho rozdelenia Osmanskej ríše po vojne bolo rozdeliť moslimov a obmedziť 

pravdepodobný vznik ďalšieho kalifátu.  

Média ukazovali denne ničenie kultúrnych pamiatok, ozbrojenéskupiny IŠ zverejnili na internete video ako ničia 

vzácne historické artefakty v irackom meste Mósul. Podľa IŠ ide o modly nevercov, ktoré je nutné odstrániť. 

Niektoré artefakty predali na čiernom trhu, aby financovali svoje bojové operácie. Video ukazuje skupinu mužov 

rozbíjajúcich kladivami starodávne sochy v mósulskom múzeu. Ďalšie zábery boli z neďalekých 

archeologických vykopávok, kde ozbrojenci ničili asýrske a iné artefakty, niektoré aj tisíce rokov staré. Povstalci 

údajne zničili aj mestskú knižnicu s tisícami vzácnych kníh a dokumentov. Členovia organizácie IŠ ničili 

historické pamiatky zo starovekej Asýrie aj v irackom Nimrude. Podľa irackého ministerstva turistiky a 

pamiatok na to používali buldozéry.  

Zničili aj staroveké pamiatky v 2000 rokov starom meste Hatra na severe Iraku, ktoré je na zozname svetového 

kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO. Mesto leží cca 110 km. severozápadne od Mósulu, je de facto 

hlavného mesta Islamského štátu v Iraku. Hatra je mestská pevnosť medzi riekami Eufrat a Tigris, založená v 1. 

st. pred n.l., známa svojimi chrámami a budovami s klenutými sieňami. Oznam o jej údajnom zničení prišiel dva 

dni po tom, čo iracká vláda informovala, že militanti z IS pomocou buldozérov zničili to staroveké mesto 

Nimrúd, tiež v severnej Mezopotámii. UNESCO tie barbarske akty nazvalo "vojnovým zločinom." 

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/347795-islamsky-stat-nici-staroveke-asyrske-pamiatky/ Média zverejňujú 

otrasné zábery, vyvolávajúce neuveriteľný des a  hrôzu. Keď cez internet prinášajú správy o svojich bojových 

aktivitách, víťazstvách, zverejňujú videá znázorňujúc surové zabíjanie, popravy, odrezávanie hláv zajatcov, 

civilov, novinárov, zdravotníckých a iných volonterov, turistov. Sledujúc tieto události sa dozvedáme, že ich 

obeťami sú celé národnostné a náboženské komunity, napr. Kurdi, Turkmeni, jezídi, koptskí kresťania a pod.  

OSN podľa novín Guardian tvrdí, že Islamský štát prepracoval metódy ako ovplyvniť jeho ideológiou deti. Učia 

ich násiliu, pripravujú ako bojovníkov, samovražedných atentátnikov, ostreľovačov, poslov, darcov krvi, 

špiónov, či väzenských strážnikov. V školách na územi Islamskeho štátu sa nevyučujú prírodné vedy, literatúra, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/29._%C4%8Dervna
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._%C4%8Dervna
https://www.google.sk/?gws_rd=cr,ssl&ei=NeXAVNTfBIu8Uc7egNgB
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chal%C3%ADf%C3%A1t
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kalif
http://sk.wikipedia.org/wiki/Islam
http://sk.wikipedia.org/wiki/Islam
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prorok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prorok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krym
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novinky.cz
http://www.topky.sk/cl/11/1407353/Islamski-militanti-zverejnili-plan-na-globalnu-expanziu--Chcu-ovladnut-uzemie-az-po-Slovensko
http://www.topky.sk/cl/11/1407353/Islamski-militanti-zverejnili-plan-na-globalnu-expanziu--Chcu-ovladnut-uzemie-az-po-Slovensko
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/347795-islamsky-stat-nici-staroveke-asyrske-pamiatky/
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/10/horror-of-isis-child-soldiers-state-of-terror
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filozofia, nemajú telesnú výchovu, kreslenie. Najprv sa deti učia o islame, potom idú na vojenský výcvik. 

Rodičia v sýrskom meste Rakká opisovali, ako ich deti na bábikách sa učili stínať hlavy. Dôležitý mediálny efekt 

propagandy je v tom, že násilnosti páchané deťmi, si všimnú ľudiam stupňuje sa brutalita, moment šoku a 

vraždiace detí nazývajú „levičatá islamu“. Využívať detí v ozbrojených konfliktoch podľa medzinárodného 

práva je vojnový zločin.  

Média informujú, že úspechy Islámského státu radikalizujú mladých muslimov, do Sýrie a Iráku odišlo bojovať 

najmenej 500 Francuzov, iní ich podporujú z Nemecka, Belgicka, Veľkej Británie, iných krajín Európy, USA, 

Kanady. Útoky islamských teroristov majú náboženský, ale aj politický podtext a  hraničia svojnovým zločinom, 

zločinom proti ľudskosti a pravdepodobne genocídou". Dnes splácame daň za minulé chyby, keď USA, Európa, 

členovia NATO prispeli k radikalizácii a vzostupu islamského terorizmu, ich vyzbrojeniu. 

https://dennikn.sk/69096/islamsky-stat-vychovava-levicata-kalifatu-pre-dzihad/ Paríž sa stal opäť dejiskom 

teroristických útokov, pri ktorých zomrelo najmenej 128 ľudí. Na zasadaní krízového štábu prezident F. 

Hollande povedal, že Islamský štát zosnovala najhorší útok, aký Francúzsko zažilo od 2. svetovej vojny. Označil 

ho ako akt vojny a prisľúbil odvetu. (Pravda: K atentátom v Paríži sa prihlásil Islamský štát, SITA, ČTK,  

14.11.2015 09:45)   

 

Záver   

Neschopnosť exaktne definovať terorizmus majú ideologické a politické  dôvody. Jeho zavedenie do 

bezpečnostnej, politickej a  právnejpraxejednotlivých krajín je dôležité najmä kvôli zápasu s jeho reálnou 

hrozbou. Faktom je, že dnešný terorizmus preukazal schopnosť víťaziť nad protivníkom vlastniacim obrovské 

armády, konvenečné a moderné zbrane, informačné systémy. Široká verejnost, bežní ľudia posudzujú, „delia“ 

(rozlišujú) terorizmuspodľa konkrétnychaktov z hľadiska formy a stupňa nebezpečia. Ide napr. o: branie 

rukojemníkov, vražedné atentáty,bombové útoky, únosy, mestské gerily,sabotáže, mučenie a pod., známe viac 

z minulosti. Vzostup, nové formy dnes vyžadujú jeho komplexné vnímanie, nachádzať účinné formy boja a 

eliminácie všetkých jeho podôb.  

Vyžaduje to širokú a účinnú kooperáciu veľmoci, všetkých a najmä ohrozených krajín. Najväčšiu koordinovanú 

silu v boji s terorizmom tvorí dnes koalícia, vytvorená po 11. septembri 2001 v čele s USA. Pri utváraní 

jednotného svetového systému boja s terorizmom postupne pristupovali ďalšie, najmä členské štáty NATO. Boj 

s terorizmom, antiterorizmus, spočíval najprv v reakcii silových zložiek štátov na jeho príčiny a prejavy. Prvú 

líniu tvorila spočiatku najmä policia, jeho nárast  vyžadoval vytvárať špeciálne jednotky, schopné rýchlo a 

účinne zasiahnuť. Aj EÚ rieši príčiny, zdroje a kapacity, vedie zápas s terorizmom, pri marení útokov, ochrane 

občanov, infraštruktúry. Iba represie nestačia zastrašiť, zastaviť, odradiť teroristov od činov. Koordinácia štátov 

EÚ, ich parlamentov a vlád, presadenie práva, spolupráca, vrátane vojenskej oblasti, je dôležitá súčasť zápasu s 

jeho hrozbou. Štyri piliere prístupu k terorizmu sú: prevencia, ochrana, prenasledovanie a reakcia.  

Mnohí politici, politológovia, bezpečnostní analytici zastávajú názor, že bez definovania terorizmu nemožno 

(ťažko) vypracovať účinnú stratégiu zápasu s jeho globálnou hrozbou. Problémy s exaktným definovaním 

terorizmu nemajú len teoretickú, či metodologickú povahu, ale aj praktické príčiny a najmä konzekvencie. OSN, 

EU, členské štáty NATO a ďalšie prijali legislativne normy, realizujú stratégie boja hrozbou terorizmu, vznikli a 

sú využívané špeciálne jednotky, polícia, armada. Napriek tomu doterajší zápas, vynaložené úsilie a prostriedky 

neprinášajú očakávané výsledky, úspechy, skôr naopak. Rovnako zužovať zápas s terorizmom na ozbrojené 

zásahy nestačí, vyžaduje si využiť celú škálu nástrojov ekonomiký, politiky, diplomacie a pod.   

 

Po útoku nasleduje reakcia zo strany politikov, silových zložiek, médií, otáznou často jej adekvátnosť.  Príklady 

vojenských zásahov armády USA a NATO v minulosti aj dnes nesvedčia vždy o vhodnosti, účinnosti a úspechu. 

Vojenský zásah (operácia Trvalá sloboda) armád USA a Veľkej Británie v Afganistane v roku 2001, 

znamená oslabenie a odstránenie režimu Talibanu, avšak nebol víťazstvom. Ešte problémovejšou bola Druhá 

vojna v Perzskom zálive (rok 1991), ale najmä Tretia vojna (rok 2003). Dôvodom, zámienkou invázie armády 

USA mala byť hrozba Iraku použiť zbrane hromadného ničenia (ZHN), ktoré sa nikdy nenašli, nepreukázali. 

Dnešok potvrdzuje, že zvrhnutie a poprava Saddama Husajna je problémový úspech, v porovnaní s dôsledkami, 

aká je dnes situácia v Iraku.  

 

Po roku 2010 sa počiatočné nepokoje a civilné protesty („arabská jar“) rozhoreli v arabských krajinách ako 

Egypt, Alžírsko, Jordánsko, Sýria. Líbya, ktoré vládnuce režimy chceli potlačiť silou, využijúc ozbrojené 

zložky.0 Ich priebeh, vývin bol rôzny, ale vojenská angažovanosť USA, NATO spôsobila, že  napr. v Líbyi a 

Sýrii došlo k otvorenej občianskej vojne, Celkom si v arabských krajinách doteraz vyžiadala vyše 134 000 obetí, 

vrátane bojov v Líbyi (vyše 30 000 mŕtvych) a v Sýrii (okolo 100 000 mŕtvych), tiež pokračujúce boje, násilie, 

chaos, krviprelievanie deštrukciu a zničenú infraštruktúru. http://sk.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_jar 

Islamský štát má znaky štátneho terorizmu, zároveň sa ukazalo, že využitie islamistov proti režimomna Blízkom 

Východe bolo chybné, krátkozraké. V roku 2013 médiá a politici pod zámienkou “boja za demokraciu”, 

podporovali islamistický teror v Sýrii hoci mnohé skupiny, napr. blízkovýchodní kresťania, pred podobným 

https://dennikn.sk/69096/islamsky-stat-vychovava-levicata-kalifatu-pre-dzihad/
http://sk.wikipedia.org/wiki/2010
http://sk.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BE%C3%ADrsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDria
http://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbya
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dianska_vojna
http://sk.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_jar
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postojom opätovne varovali. Poskúsenosti z Líbye bolo treba brať tieto hlasy vážne.  

http://brankof.blog.pravda.sk/  

 

B. Fábry varuje, že pojem terorizmus sa nemá v právnej, bezpečnostnej a vojenskej praxi používať subjektívne, 

svojvôľne, že medzi paradoxy postoja časti médií k terorizmu patria aj výzvy na nekompromisný postoj voči 

jedným a ústupky voči iným. Upozorňuje, že excesívne (či utilitárne) používaniepojmu devalvuje diskusiu 

o ňom. Ak každé konanie, s ktorým nesúhlasíme, automaticky  sa bude označovať za terorizmus, stratí “boj proti 

terorizmu” reálny význam a morálny rozmer. Oportunistické používanie politikmi, médiami tohto pojmu 

spôsobi, že občania začnú o ňom pochybovať. http://brankof.blog.pravda.sk/  

 

Boj s terorizmom nebude úspešný, kým lídri sveta sa neprenesú cez fakt, že v čase konfliktov, vojen, je 

terorizmus vďačnou témou propagandy. Chyby, zlýhania lidrov sveta, USA, EU, súvisia s tým, že priorizujú 

vlastné egoistické záujmy. Širšia zhoda na reálnom pohľade na terorizmus vrátane islamský, nech je základom 

medzinárodnej spolupráce v zápase s jeho hrozbou. Realita je taká, že vojenské akcie USA a NATO na Blízkom 

a Strednom Východe a severnej Afrike zrodili ISIL, rozvratom Iraku, Líbye a podporou boja sýrskej opozície 

proti vláde. V septembri 2015 na písomnú žiadosť prezidenta B. Asada V. Putinovi, do boja s ISIL sa po 

schválení hornej komory Federálneho parlamentu zapojili letecké sily Ruska. Namiesto koordinície boja 

s islamským terorizmom západní politici vnimajú Rusko ako nepriateľa a najväčšiu vojenskú hrozbu dneška, 

spochybňujú jeho politiku, zotrvávajú na prijatých sankciach, akoby pre svet bolo väčším nebezpečím ako IŠ, 

terorizmus.  
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THE SECURITY OF NEEDS OF HUMAN BEINGS 
 

Vasyl ZAPLATYNSKYI1 - Vladimir LEBEDEV2 - Inga URIADNIKOVA3 

 

 

Abstract: The article discusses the issue of security in terms of hierarchy of human needs proposed by A. 

Maslow. Based on the analysis proved that the security issues affect all levels of human needs. Some hazards, 

specific levels and the consequences of their negative impact on human rights. The dangers that arise when 

implementing needs can be classified into three groups, hazards, obstacles that hinder the implementation of the 

relevant requirements; risk-consequences that adversely affect humans in case of impossibility to satisfy the need 

and danger to others that occur when a person is immoral and inhumane ways to meet needs. However, all the 

dangers in accordance with the time periods of implementation needs can be divided into tactical and strategic 

dangers. 

Keywords: need, hierarchy, danger, safety. 

 

 

1. INTRODUCTION 

The relevance of this article is related to the need to expand the areas of research in the field of safety of 

human life, improving the content of education for health and safety and basic health in order to increase the 

level of security as the individual and society as a whole to achieve the highest level of quality of life. 

In determining the dangers of human life, the formation of areas of research, as well as educational 

content on human security writers often rely on a pyramid of needs maslow (figure 1) [1]. A quick look at the 

pyramid of needs shows that security issues in the structure of all human needs take up only a small fraction, 

namely the second level. One gets the impression that the security in satisfaction of certain needs are not 

important or do not exist at all. Because of fluent or insufficiently thorough elaboration pyramid authors often 

snatch the word security, and its further development are based on the second level of human needs, creating a 

system error. 

 

2. SAFETY IS ONE OF THE BASIC HUMAN NEEDS 

Detailed analysis shows that Maslow pyramid in its developing cames primarily from human needs, 

among which is security. Safety during the development of the pyramid in the first place, tied with a sense of 

confidence in the future, freedom from fear and failure, etc., and the science of human security has not yet been 

formed. From the standpoint of modern science on the safety of human life, this concept of security is only 

certain aspect of safety. On the safety as a human need, many authors wrote. In particular, L. Hofreiter [2] and 

Korzeniowski L. [3] when considering the safety as the need they refer to pyramid Maslow. L. Hofreiter believes 

that the need for security is a basic, immediate need of the individual and society. He believes that unlike other 

human needs, the need forsecurity can not be met fully. The need for security, according to Serebryakov V.V. [4] 

refers to the number of primary, basic motives of activity of individuals and communities.  

The need for security is considered by Senchagov V.K [5] as the source of human social need, which 

was formed in the human community on the verge of instinctive and conscious. He believes that the pursuit of 

social security was the primary cause of formation of need to work to improve their protection. But the desire for 

security in varying degrees is the characteristic of all biological systems, but only humans are capable basing on 

the analysis of possible changes in the nature and content of the danger to choose appropriate methods, 

techniques and methods of work   directly related to the labor process, to protect against threats, or aimed at the 

elimination of it, and if necessary, to create a new mechanism to prevent it [5]. 
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Fig. 1. Hierarchy of human needs by Maslow. 

 

The main reason for the need for human security is his very life, the need to survive a person as an 

individual, the need to live in society, to feel at least relatively satisfied, to extend the family, to implement their 

plans, ideas, etc. The need for security inherent nature and serves as one of the basic human needs. 

Safety is a condition that, one way or another, applies to any human activity can not be related to each 

level of human needs. 

In the system of human needs Abraham Maslow distinguishes seven levels (Fig. 1) [6]. He's in his 

pyramid [1] - a hierarchy of human needs has put the safety at the second level, but from the standpoint of 

modern science, the concept of security encompasses much more than a sense of security, because it is born  as a 

result of satisfy of the physiological needs of the first level, as well as satisfying the needs of each of the next 

leves whether it needs supplies for the third level or the need for implementation at the highest, seventh level. 

The need for the second level, namely the need for security and stability is manifested in the human 

desire to avoid situations of uncertainty and risk. It can also be defined as the need for continuity of the present 

order of things: confidence in the future, the feeling that you are not threatened, and the old age will be provided. 

Insufficient implementation of this "floor" of needs causes anxiety and fear (biological, social, and existential) 

[7]. In general, while agreeing with this definition, it should be argued that the security covers the entire 

pyramid, each its level and the second level - it is not so much the need for security, but in the confidence in the 

future, for stability, it is certainty, not security. After considering the situation, when a person is unconscious 

satisfaction of certain physiological needs (hunger, thirst, heat) determine its safety. In fact, we can talk about the 

safety of treating any of the levels of human needs, for example, the situation where the circumstances do not 

allow the self actualization can lead to substantial danger for the person as mentally, and physically [8]. 

Let us consider in detail each level of human needs in terms of security 

 

3. ANALYSIS OF LEVELS OF HUMAN NEEDS IN TERMS OF SAFETY 

3.1. The level of physiological (organic) needs 

First level. Maslow called this level - the level of physiological (organic) requirements. To it he carried 

the thirst, hunger, sexual desire. Maslow defines this level as a level to ensure adequate homeostasis rights and 

continue the human race. Each of these factors Maslow, in particular, the thirst, the hunger, the cold, the heat 

should be considered as a danger that can lead to loss of life or serious deterioration of his health and well-being. 

In addition to the dangers mentioned in the physiological level affect the dangers of environmental degradation, 

such as: air pollution, water, low-quality food, the danger of living conditions related to the inability to provide 

adequate hygiene, protection from adverse weather conditions. On the physiological level of security may affect 

other negative factors: mechanical, chemical, electrical, electromagnetic, biological, etc. In a sense, this level 

should include the risks associated with hazards and emergencies of natural, technological and social nature, 

because they threaten the very existence of man as an individual, can adversely affect the health and, in 

particular, on the reproductive function. 

From the standpoint of the science of human security first level can be described as a level to ensure the 

physical survival of man and mankind.          

 

3.2. The level of security needs 

On the second level of human needs Maslow puts the need for security, which is defined as the need for 

stability, defense , freedom from fear, anxiety, chaos, structure, procedures, laws and restrictions. Maslow 

believes that the need for security is rarely acts as an active force, it dominates only in situations of crisis, 

extreme, prompting the body to mobilize all forces to combat the threat. For critical and extreme situations, he 
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carries the war, disease, natural disasters, outbreaks of crime, social crises, etc. [9]. This list of dangers of second 

level creates the need for a detailed consideration and redistribution between the first and the highest level. 

Considering the safety issues to ensure defined needs, we come to the conclusion that it is impossible to clearly 

and fully associate certain safety requirements and hazards. The same danger  may simultaneously negatively  

affect any need, depending on the specific individual's needs and the particular situation. The interpretation of 

needs of the second level as the protection from certain specific dangers: war, disease, natural disasters, crime 

and social crises do not fit into the overall picture of Maslow's pyramid and could be the basis for an entirely 

different classification.  

Thus, the second layer of needs by Maslow should be named the level of protection needs, but not the 

level of security needs, due to the fact that the need for security is manifested at all levels. This level, primarily 

in the external protection. The first level of needs is a level that can be realized by the individual alone, of course 

with a certain success. The second level at this angle of consideration, can not be realized by one individual and 

the demands for its realization of certain structures. Today, the implementation of the second level of 

requirements makes, in the first place, the state and specifically the various government agencies: the police, 

emergency services, the army, the courts, medical, pension fund, etc. It is from the activity of these structures 

related to the concept of social protection rights and feelings of security, stability in life, confidence in the future, 

feeling that a person is not in danger, and old age is provided. 

Shcherbatykh Y. [7] believes that the lack of implementation of the second "floor" demand causes 

anxiety and fear (biological, social, existential). 

Considered in detail the interpretation of the second level of Maslow, we conclude that the second level 

is also a level that relates to human psychology. After all, this level requires freedom from fear and failure. 

Freedom from fear and failure should be transferred to other levels of needs.  

The concepts of fear and failure may relate to various aspects of external circumstances and of human 

activity.  

You can talk about fear of natural disasters, diseases and fear of war, fear of hunger, fear of defeat, fear 

of losing. Various fears and phobias are very common among people. From phobias claustrophobia is the most 

famous, but in medical practice, there are hundreds of different, sometimes the most improbable phobias. Getting 

rid of phobias and their prevention is a complex socio-medical problem. Speaking about the second level of 

security Maslow, obviously, did not mean the whole complex of fears and phobias, inherent in man, and 

confined himself to the fear of war, disasters, etc. 

Failures like fears, may refer to any human activity, whether the activity for the extraction of food or 

writing poetic work. Thus, the failure can  be attributed to the no implementation of different levels of human 

needs. Luck and a bad luck are specific concepts. They exist as a reflection of human activities on the 

implementation of the plans and objectives. Success can be seen as a coincidence that contributed to achieving 

the goal [10], and failed [11], respectively, as a set of circumstances that prevented the goal. It increases the level 

of "good luck" good training, study plans, a high level of competence in this field, coordinated activities. Some 

authors have noted a certain mental attitude that contributes to success. Accordingly, it is a failure - the lack of 

knowledge work "at random", irresponsibility, negligence, lack of discipline, etc. Are there physical laws in the 

appearance of a confluence of circumstances, such as luck and bad luck or is it a product of human fiction is very 

difficult to argue. Because talking about getting rid of failures without giving specifics needs in the pyramid 

should not be at all. 

Thus, from the perspective of the science of human security, the second level can be described as the 

level of protection against natural, technological and social hazards. 

Issues relating to the provision of physical security and protection of rights today are the backbone of 

discipline "Health and Safety" as well as a school subject "Basics of health". These issues, anyway, are 

considered by science  of safety and civil protection, they are the basis of scientific research and teaching 

activities. 

Security at other levels of human needs in modern scientific research related to human security are 

disclosed, unfortunately,  much weaker, which naturally affected the content of academic disciplines related to 

security 

 

3.3. The level of need of belonging and love 

Next, the third level of needs - the need for belonging to a social group, the need for love. Maslow 

points out that the failure to satisfy the need for love and belonging leads to maladjustment, and sometimes to 

more serious disease. On the backdrop of dissatisfaction or unrequited love takes a large number of family 

dramas, which often ends in tragedy (suicide,  

The need to belong to a certain community, social or political structure - homicide, injury, 

psychological disorders, etc.).one of the basic social needs of the person. The basic social unit is the family of 

man. For the part of the people the family is enough to feel in the community. A need for love is realized in the 
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family. So that this level can be described as the level of the needs of family and love, or from the perspective of 

the science of security - the level of social protection and care. 

As a rule, every person presents  a certain race, and is a member of the State, a member of a particular 

social group, belongs to a particular nationality, may be a member of the tribe, the clan, the various religious, 

scientific, political and other organizations. Only some individuals are capable of life of a hermit. Some people 

are passive members of a community, they are part of it because they were born in the respective family and / or 

in the certain territory. For some people, become a member of a society is a prestigious, desirable. These people 

are active on the realization of the needs and the need for membership in a particular community is beyond the 

scope of the third-level requirements and can be considered as the fourth level of the need - the need for 

recognition. 

Inability to realize the need for membership in a particular social group can induce a person to commit 

unlawful acts against members of the group, depression, etc. At the third level requirements are observed 

predominantly psychological danger. 

 

3.4. The level of need for respect 

Inability to satisfy the next, the fourth level of needs, namely the need for respect, recognition, success 

makes people humiliation, weakness and helplessness that, in turn, serve as a breeding ground for grief and 

depression. This triggers compensatory mechanisms and neurotic. Possible negative situations associated with 

unmet need that level end in suicide, a manifestation of deviant, anti-social and criminal behavior. History is 

replete with tragic examples when in the the pursuit of success, fame, power, people resorted to inhuman, 

criminal acts,  started the wars, created misanthropic theories and regimes. For example, fascism and genocide 

based on the desire to become famous, to get power, gain recognition and leave a mark in the history of any cost. 

Terrorism, which is spreading rapidly today is one of the negative ways to achieve the satisfaction of the needs 

of the fourth level. Here we are confronted not only with the consequences of dissatisfaction with varying needs, 

but also dangerous to others ways of achieving satisfaction of needs of such individuals. Dangerous ways of 

meeting needs can be applied to the baseline, but more often they appear exactly at level 4. 

You should not consider the needs of both the fourth level are those who have a negative result. Human 

development is moving in the first place, a healthy desire to succeed, the desire to be recognized in a certain 

circle of people, or around the world. The desire to become better, to achieve a high level of competence moves 

in its development of scientists, engineers, doctors, businessmen. 

Security at this level is associated with the obstacles in the implementation of these tasks. These 

obstacles are numerous and diverse - they may be associated with human genetic diseases that do not allow him 

to fully develop in society. The diseases and health disorders. In this case, there is little choice but to change the 

target to achieve success in another industry. Maybe for others it will seem simple and mundane, but for 

someone it can be a great victory. Frequent examples of people after severe injuries and illness not only return to 

everyday life, but also to achieve such success in their field which are not always on the shoulder healthy people. 

Security in this case provided by the man himself, his strength of will, the moral position, as well as approval 

and support entourage. 

The obstacles to success, obtaining approval and recognition may be social reasons, namely the inability 

to get a proper education, to get to the appropriate team. With the development and spread of communication it 

stops be a problem for more and more people. Thus, technological progress contributes to hang level security 

implementation requirements of the fourth level. Often on the way to approval and recognition are people 

around. The same desire to be glorified, pushing many people on the baseness and betrayal of one's neighbor. 

Then, instead of the deserved recognition and approval a person gets negative - slander, shame, lack of 

understanding, lack of recognition. Security in this case can be provided increasing moral principles all members 

of society. 

 

3.5. The level of cognitive needs 

The last three levels of need: cognitive, aesthetic needs and the need for self-actualization is generally 

referred to the needs of self-expression, or personal growth [6]. 

The fifth level of needs, it needs knowledge, cognition, skills. The consequences of the level of 

dissatisfaction of the needs, besides those already mentioned, may directly affect the ability to create active 

protection against a variety of hazards to human. In the context of security, knowledgeable and competent person 

has the ability to identify more of the dangers forecast in advance of their appearance in some way to reduce the 

effects of the implementation of the dangers. At the same time the implementation of this level of demand in 

itself is no guarantee of increased security of the person and his immediate or distant environment. 

The knowledge and skills can be directed to the person in a positive and in a negative direction. 

Everything will depend on the moral principles professed people, lack of understanding of the consequences of 

their actions, the complex of external factors that might encourage him to use the knowledge to harm people. An 
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example is the well-known developer of weapons, which later advocated its destruction, such as Andrei 

Sakharov and others. 

Implementation of cognitive needs, as well as their motivation, which is connected to the seventh, the 

highest level in the pyramid of Maslow is one of the most important problems of modern man and modern 

civilization. Price of an error, especially adopted at the highest level is very high. It is a question of war and 

peace, life and death of many people. The issue price of competence is one of the important global issues. In the 

process of increased globalization and growing risks, which are based on incompetence. These risks are referred 

to the risk of incompetence - that is, risks that are generated by the insufficient level of education, narrow-

minded, lack of or poor mental preparation, antisocial mentality [12]. 

The fifth level of needs are closely related to the fourth level. On the fifth level, the need for knowledge, 

research forms the specific competencies that relate to the fourth level. 

Security in the cognitive process related, as in the fourth level with the ability to obtain information and 

/ or inability to obtain proper education due to geographic, social, economic, physiological or other reasons  

 

3.6. The level of aesthetic needs 

Inability to satisfy  the needs of the next two levels of aesthetic and self-actualization leads to the 

following pathological symptoms: apathy, loss of sense of life, dissatisfaction with a common somatic 

depression, intellectual degradation, etc. Dangers resulting from dissatisfaction with the last two levels of needs 

and, mainly, are psychological. 

Meeting the needs of the sixth level, namely the need for harmony, order, beauty manifests itself 

differently in different people. Everyone can find a way to implement these requirements to the extent that it 

would allow the circumstances. An understanding of beauty is different at different stages of human 

development and in different cultures. However, in this different understanding have something in common, a 

certain harmony, inner beauty, whether it's rude products of our ancestors and the great works of modern artists, 

sculptors, poets, etc. 

It can be argued that there are no factors that would have prevented the implementation of the minimum 

aesthetic requirements except of the man himself. Towards full realization and disclosure aesthetic needs may lie 

the social, economic and physiological reasons. 

 

3.7. The level of need for self-realization 

Implementation of the seventh level is even less dependent on external circumstances, than the 

implementation of the sixth level. In general, we see a picture of reducing of the influence of external factors on 

the possibility of realizing the needs of the lower to the higher levels and increasing the share of the person in the 

implementation of the relevant requirements. The development of self depends on external conditions, consistent 

with the circumstances of man, sets himself realistic goals and achieve them. The goals set at this level can not 

be materialistic, material. Such targets are set on the first, second, third and fourth levels of needs. Self-

actualization is only slightly dependent on external circumstances, from the epoch of residence, material or 

social position. Because the danger of not implementing of the seventh level virtually independent of the person. 

The satisfaction of higher needs, i.e. the needs of the fifth, sixth and seventh levels are not inherent in 

all people. These requirements are implemented by people sometimes disagreed, but in spite of the 

circumstances and sometimes due to prejudice or the needs of lower-level implementation. 

 

4. THE PYRAMID OF SECURITY OF IMPLEMENTATION OF NEEDS 

Analysis of the implementation of the security needs of the person [6] made on the basis of the pyramid 

of Maslow [7, 9] gave us the opportunity to create a pyramid of levels of security in the implementation of the 

requirements (Figure 2). 

 
Fig. 2. Pyramid "Security implementation requirements" 
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It should be noted that with increasing levels of the role of external factors decreases and increases the 

role of the man himself. It should take into account some of the terms generalized and abstract, because in 

specific situations in a single human action can manifest itself a few levels. 

 

CONCLUSIONS 

Analysis of the needs of people according  Maslow showed that at each level there are corresponding 

danger and thus the issue of security is not only the second-level requirements, and all seven levels. 

The obstacles that stand on the way of satisfaction immaterial desires, most are not serious threats to 

person, whereas the inability to meet the basic needs of all levels are a threat to psychopathology. Maslow argues 

that if a person is constantly experiencing the effect of varying the basic needs and can not satisfy it, such a 

person can not be considered healthy. This man is ill, and the disease is as serious as a violation of salt or 

calcium balance in the body. The impossibility of the realization of higher basic needs drives people to crime; is 

the main cause of bad habits, namely drug addiction, alcoholism, smoking; is the basis immorality that 

contributes to the spread of various diseases, particularly HIV / AIDS etc. 

Approach to people's needs in terms of security will identify significant hazards occurring during a 

person's life, which in turn will allow to prevent them in advance, or at least reduce the effects of their 

manifestations. The result of it will be the possibility to increase the level of safety of life, and hence quality of 

life. 
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NOWE WYMIARY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

JEDNOSTKI 
 

Dorota ZARĘBSKA-PIOTROWSKA1 - Tomasz KONOPKA2 

 

NEW DIMENSIONS OF THREATS TO PERSONAL SAFETY 
 

 

Abstract: The texts refer to the issues of endangerment reachable forms of social/individual life-process in its 

secure, silent, creative, aggression-free, fully humanistic aspects. We need new, adequate tools for identification 

actually vivid sources of local/global pathology, terror and violence – within the longitudinal process of 

searching/eliminating fear and endangerment of different kinds, free from “giving up” attitude. Copycat 

contagion seems to be a kind of psychosocial animation of terror, cruelty, crime, whereby violence-prone 

individuals/groups, intentionally and/or involuntary imitate different forms of inspiration for violent behavior, 

based on popularized by mass media, phenomena. Offenders staged a number of spectacular acts of crime, 

exploited “mass effect” of terror/violence to win massive 'news coverage' for their political/religious/cultural 

grievances, and appeared to inspire groups/ individuals to proudly follow their example. Although media experts, 

government officials, social psychologists have pondered the question of mass-mediated contagion, they have 

arrived at different conclusions3.This paper also contends significant advances in communication/information 

technologies, and changes in the global media landscape VR, AR including, during the last decade. Various 

types of media are important carriers of the virus of fear/hate, political/religious, mass and/or individual violence 

(“lonely wolfs”) as well as other dangerous, global/local social events, including actual migration as the ”new 

Exodus” phenomenon.  

Keywords: security, Copycat, fear/hate-virus-mediation, escapistic behavior, deadly “adrenaline challenges”, 

mass-mediated contagion, mosaic/informational war, indoctrination, terrorism, culture /religion, 

offender/offendee, social engineering strategies/games. E-cruelty, ID. 

 

 

1. STRESZCZENIE / WSTĘP 

Autorzy prezentują spectrum potencjalnych/realnych zagrożeń szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 

ilościowo i jakościowo odmiennych, rodzących się poza psychospołecznie pożądaną normą, w kontekście 

nowych technologii, na stykach realności, Rzeczywistości Wirtualnej. Sytuacje do niedawna kojarzące się z 

terytorium Sci-Fi, staja się na naszych oczach absurdalnie tragiczną rzeczywistością. Nowe wymiary/terytoria 

zagrożeń – także nie  rozumiane dosłownie, jawią się dynamicznie jako nieoczekiwane i być może nieuniknione. 

Odmienne konceptualnie i realizacyjnie typy wojen i terroru: - zastąpiły formy „pełzające,” „mozaikowe”, 

„rozproszone”, niewypowiedziane – choć oczywiste – i transformują w nowe jakości agresji politycznej, 

terytorialnej, czy religijno/kulturowej. Zamierzony i  przewidywalny terror skutkuje więc efektem zaskoczenia 

„szoku 

 i przerażenia”, mimo oczywistych przesłanek i istniejących od dziesięcioleci sygnałów (por. Arabska Wiosna) o 

zagrożeniu funkcjonowaniem kilku równoległych ognisk zapalnych, np. podzielonego4(ISIS/Kalifat, Al-Kaida, 

Boko Haram) – ekspandującego Islamu w jego ekstremalnych formach5, wbrew głoszonym i wyznawanym 

przez Wielkiego Imama przekonaniu o „pokojowym” w intencji i miłującym ludzi – Islamie. Zagrożenia bliższe 

i dalsze rodzą poczucie zagubienia, bezradności i utraty kontroli. Umowne wymiary życia społecznego, 

psychicznego, mentalnego, szeroko rozumiany rozwój jednostki, napotykają na realne zagrożenia wiodące ku 

dosłownej anihilacji psychologicznej i fizycznej, generują zjawiska dotąd niespotykane, tragiczne lub piękne w 

swym spektrum różnorodności celów i zamiarów. Mogą być np. intencjonalnie skutecznym rodzajem 

ofensywnej broni psychologicznej. Indoktrynacja, choć „stara jak świat”, w jej udoskonalonych technologicznie 

formach i kanałach informacyjnych (internet) staje się silą napędową aktualnych, ale też odroczonych w czasie, 

zmian, przesądzając o losach jednostek, jak i przetrwaniu czy upadku narodów, systemów religijnych, kultur i 

                                                           
1 dr Dorota Zarębska-Piotrowska; psycholog, dzp@world.pl 
2 Dr Tomasz Konopka, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Tomasz.konopka@wsh-kielce.edu.pl 
3 Schmid, A., P., de Graaf, J.: Violence and Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media, Sage, London, 1982 
4 Drastycznym przykładem tego typu zagrożeń są powielone w trzech krajach akty terrorystyczne z dnia 26.06.2015, („Czarny piątek”) które 

mimo przewidywanego zagrożenia, terror zastał nie przygotowane i w stanie szoku. 
5Przykłady można mnożyć, praktycznie we wszystkich czasach i rejonach świata. Timothy McVeigh był, mimo brak bezpośredniego 
kontaktu - inspirowany ekstremistyczną „White Supremacy” doktryną grup neo-Nazistowskich i ideologii Christian Identity, 

zsyntetyzowanych przez Williama Pierce'a, pod pseudonimem Andrew McDonald, opublikował Dzienniki Turnera („The Turner Diaries”). 

Wojnę ras rozpoczął atak bombowy na kwaterę główną FBI w Waszyngtonie, służąc zarazem jako podręcznik (know-how) wykonania 
narzędzi i realizacji zamachu. 
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cywilizacji. Rodzą się zdumiewające syndromy, być może sytuacyjna kontynuacja znanego już behawioru o 

ugruntowanych historycznie i kulturowo korzeniach. Sprzężonym wpływom globalnym/lokalnym zawdzięczamy 

bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa, które generują fenomeny, rozmaitej trwałości, zmiennoobjawowe i 

płynne, często pozbawione logiki i niezrozumiałe w ustalonych normami kategoriach myślenia i utrwalonych 

wartości. Zagrożenia tej generacji ewokują ekstremalne style funkcjonowania, od autodestrukcji - do 

skierowanej za zewnątrz, finalnej destrukcji. Zjawiska masowe o charakterze wiralnym, rozmaitej 

intensywności i sile rażenia, (Copycat, Me-too, Efekt Wertera, „Świecić odbitym blaskiem”) infekują, anektują 

umysły, deformują lub rozmywają ID. Zacierają się granice między nieprzewidywalną rzeczywistością a 

instrumentalnie, eskapistycznie traktowaną fikcją - w jej realnych lub/i wirtualnych przestrzeniach. Nowe 

sytuacyjne inspiracje zachowań, indywidualnych, grupowych, masowych, generują zjawiska o niespotykanym 

dotąd zasięgu i nasileniu, definiując postawy akceptacji, tolerancji lub wrogości np. wobec masywnego, 

niekontrolowanego i niepowstrzymywalnego napływu obcych kulturowo emigrantów, uruchamiając gotowość 

do wojny – obronnej lub zaczepnej, agresji w imię specyficznie rozumianego dobrego interesu, idei, systemu 

politycznego czy religijnego. W tym też kontekście rodzą się ogólnoludzkie i nienowe, choć na nowo aktualne - 

pytania i dylematy, np. „czy i w jakim zakresie można/należy ratować obcego, nieprzewidywalnego, 

potencjalnego wroga, intruza, być może gotowego na wszystko – terrorystę - mordercę”? Tak rodzą się nowe 

granice normy, determinujące rozwój osobisty, grożąc rozmyciem tożsamości i przemianami w modelach i 

profilach oczekiwanej i pożądanej społecznie i jednostkowo osobowości. Tworzą się nowe formy - „osobowości 

zbiorowych”, tak realnych, jak i wirtualnych (D. Zarębska-Piotrowska, 2014) 6 . Miejsce fanatycznych 

wyznawców (religii, sekt, kultów), zajęły wielomilionowe generacje „naśladowców”, fanów, zwolenników - 

(także kibiców – z ich stadionowymi wybrykami i poza stadionowymi wojnami o niebywałym poziomie agresji)  

Zastępy „uwiedzionych” identyfikujących się z celebrytami, osobami znaczącymi, czasem przypadkową osobą, 

stanowiącą chwilowy obiekt uwielbienia, skutkując np. penalizowanym już, stalkingiem. Fenomen w literaturze 

znany jako odmiana Copycat, bliski znaczeniowo zjawisku: „Świecić odbitym światłem” (W. Godzic, 

2007) 7 wskazuje na społeczną tendencję do masowego ulegania wpływom technik perswazyjnych przy 

jednoczesnym zaniku krytycyzmu wobec indukowanych medialnie form aktywności i reagowania na sytuacje 

trudne, nieznane (stres) oraz niechęć do podejmowania autonomicznych decyzji. Członkowie takich 

społeczności - często nie tylko nie chcą „być jak” („as if”), ale urojeniowym akcie/procesie błędnej identyfikacji  

(ID)  chcą być jednym/tożsamym z osobą wielbioną, zastąpić ją lub też pełnić obok niej istotną rolę partnera 

życiowego czy seksualnego, oczekując wzajemności. Zachowania, wygląd tych wzorcowych postaci – narzucają 

globalnie /lokalnie, milionom - obowiązek upodobnienia się i jest warunkiem samoakceptacji, także akceptacji 

grupowej, społecznej (realnej lub wyimaginowanej), i nie tylko modą, ale obsesją, celem i „nakazem 

życiowym”. Żądają i łakną uznania, poklasku, akceptacji, za wszelką cenę bez względu na skutki. Na naszych 

oczach rodzi się też enigmatyczny, technologicznie wspomagany „Nowy Człowiek” funkcjonujący „do” ale i 

„poza” granice ludzkich możliwości, respektujący nowe technokratyczne normy (np. przysłowiowe 

„korporacyjne zwierzę”, nieunikający presji, z rzadka grożący odmową lub/i eksplozja sprzeciwu czy 

niekontrolowanej wielopostaciowej agresji. Naraża się w nowych realiach, jako jednostka niedostosowana, 

intencjonalnie lub nieświadomie, na akty ostracyzmu, dyskryminacji, wykluczenia, mobbingu, realnej czy/i 

wirtualnej przemocy. W zależności od rodzimego systemu kulturowego odmiennie postrzegana jest 

społeczna/indywidualna „odmowa”, powszechna w Japonii (Hikikomori) i skutkująca masowo zjawiskiem 

śmiercionośnego Karoshi lub Karo Jisatsu. 

Nie ma więc jedynie słusznego systemu reagowania, a tradycja lokalna, system wartości buduje i uzasadnia 

odmienne postawy, wykluczając ich implementację w odmiennych społecznie, politycznie, ekonomicznie, 

kulturowo, religijnie – warunkach. W tym kontekście obowiązkiem i nakazem chwili jest poszukiwanie form 

łagodzenia sprzeczności, zbędnych kontrastów, eliminowania zagrożeń - w akcie twórczego poszukiwania 

bezpieczeństwa i rozwoju. Trzeba nam krytycznego spojrzenia na realia codziennego życia i miejsca człowieka 

w świecie – poprzez sprzężony system pracy społecznej, edukacyjnej, opiekuńczej, bez uprzedzeń, korzystając, 

także instytucjonalnie z doświadczeń światłych umysłów, wybiegających śmiało w swych futurystycznych, 

ostrzegawczych wizjach poza zastaną, lecz być może – realnie trudną rzeczywistość.  

                                                           
6Zagadnienia te omawiam szerzej w: Zarębska-Piotrowska, D: Kryzys: determinanty i oblicza sytuacji kryzysowej, w: Prawno-organizacyjne 
i psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, WSH, Kielce, 2014, str. 11 

– 24, i Zarębska-Piotrowska, D: Trauma a interwencja kryzysowa w kontekście zdrowia psychicznego – nowe perspektywy, w:Prawno-

organizacyjne i psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, WSH im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2014. str. 25 - 47 
7W. Godzic: „Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów”, WAiP, Warszawa, 2007. Autor porusza nowy w literaturze 

przedmiotu fenomen, znany pod nazwą „Światłem Odbitym świecić”. To zidentyfikowane i zweryfikowane zjawisko, charakterystyczne dla 

osób/społeczeństw grup o relatywnie niskim poziomie kreatywności. „Ogrzać się w cieple cudzej sławy”. Perswazyjne procesy. (Celektoid.) 
autorytetu medialnego generuje zjawiska takie jak fani/fankluby kibice, naśladownictwo i uwiedzenie, gdzie celebryci wyznaczają 

„obowiązujący” wizerunek. Może to budować i „nieść” kampanie marketingowe czy społeczne. Zjawiskiem tym zajmuje się Satoshi 

Kanazawa (London School of Economics). Fenomen „Worship Syndrome”, ”Relację Paraspołeczną Kompensacyjną” - w Univ Leicester 
zbadano testem CWS. 
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2. ZASOBY: RYWALIZACJA. „OKNO CZASOPRZESTRZENNE”, ZAGROŻENIE SUKCESEM 

Uderza paradoksalnie malejąca ludzka zdolność do racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych, w 

skali globalno-ekologicznej, jak i jednostkowej (S. Hobfoll, 20068 i inn.) zarówno w odniesieniu do terytorium 

biologiczno-fizjologicznego, jak też w obszarze psychospołecznym. Oczywiste stało się marnowanie ludzkiej 

energii w działaniach nastawionych na rywalizację, pokonanie konkurenta/wroga – w ślad za tym idzie spektrum 

zachowań naśladowczych, służących uzyskaniu doraźnej gratyfikacji i względnego poczucia bezpieczeństwa. 

Masowo jawią się formy aktywności i absurdalne zwycięstwa, aktywujące „system nagrody”, poprzez 

uruchomienie adrenaliny/noradrenaliny i spectrum neuronalnej aktywności, satysfakcjonującej ludycznie lub/i 

prestiżowo. Kontynuacja mentalnej tradycji Guinnessa stawia wymóg perfekcji w zakresie jednostkowego 

zadania, stanowiące absurdalnie cel sam w sobie, pochłaniający przez lata czy dożywotnio - zasoby 

energetyczne opętanego przymusem (zewnętrznym lub/i zewnętrznym) i uzależnionego od własnych aspiracji, 

człowieka, doskonaląc pojedynczą funkcję. Wobec wsparcia otoczenia: rodziny, grupy, regionu, osoba 

aspirująca jest, wewnętrznie i zewnętrznie, zniewolona doskonaleniem unikalnej umiejętności - rekordu świata, 

skutkująca wpisem do Księgi. Ten swoisty rodzaj rejestracji w pamięci społecznej, uwiarygodniony wirtualny 

pomnik w przestrzeni historycznej, określa także status i poczucie bezpieczeństwa. Miejsce „Księgi” zajął 

Internet w swych rozmaitych formach społecznościowych, gdzie „wieczna” E-struktura dokonuje rejestracji, 

uruchamia reakcje: dobre lajki, zabójcze hejty. Nowa super-pamięć gatunku eliminuje archaiczne formy zapisu: 

kroniki, dokumenty, memuary - dowody zdarzeń nobilitujących „zwycięzców”. Czasem ślepa na przekłamania, 

powiela je i multiplikuje, odbierając zasłużonym palmę zwycięstwa. Widzimy w mediach osobiste dramaty 

ludzi, którym nie udało się „wykonać zadania” (maratonu, zdobyć „Góry”, wygrać konkursu, wyborów czy inną 

formę rywalizacji - zgodnie z nierealistyczną wizją, planując wysiłek nie na miarę posiadanych zasobów: sił, 

możliwości i potencjałów, subiektywnych źródeł inspiracji i systemu nierealistycznych oczekiwań. 

Przypadkowy idol, zdobywca miliardów „lajków” - bez powodu, budzi powszechny podziw i uruchamia 

mechanizm naśladownictwa. Lawina „hejtów” natomiast, może - w przenośni - i dosłownie - zabić. Zdumiewa 

przypadkowość i losowość zdarzeń w przestrzeni wirtualnej, a ich przełożenie na realia buduje kariery/fortuny, 

jak i tragedie. Nigdy dotąd losowe „okienko czasoprzestrzenne” sukcesu/klęski nie było aż tak przypadkowe. 

Stąd pytanie o sens i wartość sukcesów - niegdyś wymagających walorów osobowości, talentu, ciężkiej pracy 

pokoleń - pozostaje bez odpowiedzi. Kolejna generacja dorasta, nie zawsze dojrzewa, pokolenia przemijają, 

zabierając ze sobą tradycje: poczucie obowiązku, kult pracy, szacunek dla ludzkiego trudu i uzyskanych 

efektów, dla perfekcji i artyzmu, dających komfort psychosomatyczny, satysfakcję, radość i względne 

przynajmniej, poczucie bezpieczeństwa.    

Codzienne „zdarzenia niecodzienne” jak katastrofy, konflikty, wojny, kryzysy polityczne i ekonomiczne 

wskazują jak słabo uzasadnione w obliczu „globalnychprzepływów” wzorców i informacji - są teoretyczne 

podziały na generacje, bezskuteczne podejmowane próby uporządkowania rzeczywistości przez kategoryzację 

sztucznie wyizolowanych, socjo-struktur – obejmujących dzieci, młodzież, młodych dorosłych – na pokolenia: 

X, Y, Z, JP2 czy 'millenialsów'. Opracowania ekspertów od rozwoju i ruchów społecznych owocują 

życzeniowym obrazem rzeczywistości - pozostając na poziomie teoretycznym. Etykietki, pozbawione kontekstu 

tracą znaczenie, podlegają systematyzacji - nie występują bowiem ani konsekwentnie, ani też nie jawią się w 

formie czystej, dając skomplikowany, płynny obraz, o niejasno zarysowanych ramach (Bauman, 20069). Nie 

ulega też wątpliwości, że klasyfikacje i podziały wokół przyjętych kryteriów normy/patologii, dobra/zła, 

akceptują umowność i względny relatywizm w ocenie zdarzeń i sytuacji.  

W kategoriach różnic pokoleniowych istotna różnica dotyczy typu reakcji na znane i nieznane zagrożenie, 

oczekiwane lub niespodziewane, generując zmienny poziom poczucia bezpieczeństwa. Legendarne, uznane za 

wielką „ucieczkę” mentalną, psychologiczną i fizyczną - w dziejach współczesnego społeczeństwa w obliczu 

wojny i uczestnictwa w niej, było pokolenie „dzieci kwiatów”. Globalny ruch protestu i odmowy, lokalnie 

uzasadniony (Korea, Wietnam), wchłonęła kultura „narkotyczna” (skrzętnie wykorzystana do badań 

psychofarmakologicznych także w kontekście militarnym, por. T. Leary i in.) gwarantując intencjonalne i 

ostentacyjne oderwanie się od realnego świata, w tym przemocy, i śmierci. Generacja „przymknęła oczy”, na fali 

miłości do ludzi i świata, łagodności, ufności - w nierealistycznym poczuciu nietykalności, budowała stan 

powierzchownej i iluzorycznej izolacji od rzeczywistych zdarzeń. Ów nietrwały stan niewinności, naiwnej wiary 

w możliwość i skuteczność odmowy/protestu, swoisty przetrwalnik kulturowy, przeszedł do historii. Z górą 

półwiecze później - pokolenie, które nie zaznało „wojny nad własną głową” i prezentujące mgliste, infantylne o 

niej wyobrażenia, poznaje skrawki tej rzeczywistości zdeformowane przez rozmaicie realizowany marketing 

polityczny nie bez udziału hojnie sponsorowanych hollywoodzkich celebrytów. Media, serwujące wybiórczo 

interpretowaną rzeczywistość, preparowane kroniki filmowe, pseudodokumenty, kreują „prawdę” na potrzeby 

ideologii obu „stron wiecznego sporu systemów”, Nieodwracalnie zdeformowane zostają w kulturowym 

przekazie - filmu, literatury, martyrologiczne relacje - odzyskane z pamięci prawdziwej lub niekształcone 

                                                           
8Hobfoll, S., E.: Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk, 2006 
9Bauman, Z.: Społeczeństwo w stanie oblężenia, Sic!, Warszawa, 2006 
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traumą 10  - starych i nowych kombatantów. W tej sytuacji młody człowiek, poza uczestnikami ćwiczeń, 

manewrów, zwłaszcza „sojuszniczych”, misji, przedstawicielami służb i zawodów mundurowych, - rzadko jest 

skłonny przyjąć do wiadomości zagrożenia „tu i teraz”, nie rozumie i nie przekłada na język własnych realiów 

twierdzenia: „Wróg u bram stoi”. (D. Zarębska-Piotrowska 201411) 

 

3. BLISKO, CORAZ DALEJ... E- RYTUAŁY. CZY FUTUROLOGIA?  

W sytuacjach ekstremalnych jawią się podstawowe postawy: bezrefleksyjne, samobójcze zrywy, znane z 

historii, także polskiej, „podjęcie wyzwania”. Drugim biegunem tego kontinuum jest zamrożenie decyzyjne, 

impregnacja na niepokojące informacje, wycofanie („nie włączam telewizora)”, obejmujące niepisanym 

zakazem wielopokoleniowe rodziny. Narastające zagrożenia, wspomagane nowymi technologiami, uruchamiają 

paradoksalną zagrażającą pseudoaktywność lub zachowania eskapistyczne, ucieczkę w rzeczywistość 

wirtualną, pochłaniającą czas, świadomość i uwagę (E. Erikson, 199512), wyczerpując zasoby energetyczne 

aktywnością neutralną w relacji do aktualnej sytuacji. Tu też rodzi się paradoksalna jedność między 

uzależnionymi konsumentami narkotyków a zagubionymi i przerażonymi dziećmi 'ćpającymi' toksyczne 

chemiczne nowinki (dopalacze). 

Badania podjęte w polskich warunkach naturalnych miejsc pracy (instytucje, urzędy, banki, - i miejsc 

zamieszkania osób o zróżnicowanym statusie i poziomie zamożności - (w toku,)13 mają na celu zdiagnozować 

charakter i intensywność relacji międzyludzkich pod kątem uczestnictwa i znaczenia środków komunikacji 

zapośredniczonej, także stopnia „zastępowalności” i wpływu na życie prywatne/ intymne i poziom życia 

towarzyskiego osób/rodzin. Zaskakująca konstatacja: grupa/para przyjaciół intensywnie czatujących ze sobą w 

pracy, „nie ma czasu” i nie deklaruje motywacji do szybkiego i bezpośredniego kontaktu, akceptuje 

wystarczalność „obecności” wirtualnej. Dotyczy to również relacji rodzinnych, gdzie zamieszkałe w innych 

miastach/krajach osoby związane relacją emocjonalną, a nawet partner życiowy - utrzymują intensywny, częsty 

kontakt za pośrednictwem Skype`a, czatów, czy smartfonów. Zjawisko to, uznane za naturalne i stanowiące w 

zasadzie jedyny rodzaj „bliskiego” kontaktu (widok, głos) - stanowi, paradoksalnie, w opinii e-

komunikacyjnych entuzjastów, jawny dowód społecznego rozwoju, wykształcania się, wzbogacania 

komunikacji interpersonalnej (!), wyznaczając przyszłościowe trendy globalnej rzeczywistości.  Dotyczy to 

zarówno emigrantów zarobkowych, czasowo/na stałe dążących do „lepszego życia” z dala od rodziny „dla jej 

dobra”. Budują technologiczne protezy - nowe rodzaje zastępczych rytuałów, jak „wspólne” równoległe 

zasiadanie przy stołach, świąteczny posiłek (np. Wigilia). Pozwalając na utrzymanie obyczajów wspólnot – 

generują nową formę e-rytuału obchodzenia rodzinnych uroczystości, rocznic, imienin, sukcesów. Relatywnie 

łatwo, gdy biesiadujący znajdują się w zbliżonej strefie czasowej, uzyskać iluzję przynależności i złudne 

poczucie bezpieczeństwa, nawet w skrajnie zagrażajcych realiach.  Ten nowy rodzaj kontaktów, także 

emocjonalnych, e-miłości /seksu, (U. Beck, 2013) choć wynika z dystansu czasoprzestrzennego - „uchyla” 

bezpośrednie relacje i ich potrzebę. Pozostaje zapytać – czy/jak komunikacja zapośredniczona wywiera wpływ 

na realne więzi międzyludzkie14i poczucie „bezpieczeństwa w świecie”. Bardziej dramatyczne pytanie dotyczy 

sytuacji konfrontacyjnej, „zderzenia cywilizacji”, kultur, religii - w rzeczywistym miejscu i czasie, gdzie trafna 

reakcja warunkuje przeżycie własne i bliskich. Co zdarzy się tam, gdzie walk nie wygrywa się i nie uzyskuje 

ratunku/unika zagrożenia, przyciskając odpowiedni klawisz klawiatury komputera.  

Przywołując w tym miejscu odległe w czasie czarnowidcze prognozy „przeciwników” telefonu czy 

'demonicznej' lokomotywy, uznać musimy, że aktualny kierunek rozwoju komunikacji interpersonalnej będzie 

nieuchronny, a proporcje między kontaktem „In vivo” a E-kontaktem będą ulegać modyfikacji pod wpływem 

rozmaitych, jeszcze nieznanych i nieprzewidywalnych zmiennych. Z ostatnich danych/statystyk eksperckich 

wynika, że modyfikacji ulegnie obszar relacji intymnych, wirtualnego seksu (por. Japonia) w formach 

incydentalnych lub zastępczych 15 . Techniki multipercepcyjnego marketingu otwierają nowe terytoria 

                                                           
10Pozytywnym wyrazem 'troski' o weteranów, z okazji 4.VII, Independence Day 2015 – okazała się medialna, społeczna akcja: „MindWar”, 
wzywająca do zaniechania używania fajerwerków w miejscach oznaczonych tabliczką „Combat Veteran Lives Here”, u których wystrzały i 

widok świetlnych rac, powoduje często nawrót PTSD, ataki paniki, a nawet kolejną hospitalizację. 
11Zagadnieniem tym zajmuję się w: Zarębska-Piotrowska, D: Trauma a interwencja kryzysowa w kontekście zdrowia psychicznego – nowe 
perspektywy, w: Prawno-organizacyjne i psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, WSH im. B. Markowskiego w Kielcach, WSH, 

Kielce, 2014. str. 25 - 47 
12Erikson, E., H.: Identity: Youth and Crisis, W. W. Norton & Co, New York, 1995 
13Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ankiety/kwestionariusza/wywiadu, ankiety internetowej, sondażu telefonicznego, na grupie 

studentów/rodzin UŚ w Katowicach. 
14Kłamstwo w sieci, także w kontakcie głosowym za pośrednictwem Skype, jest wykrywalne. Specjaliści z BATM stworzyli „KishKish Lie 
Detector”, w czasie rzeczywistym analizuje strumień audio, oceniając poziom stresu rozmówcy na Skype. W niewielkim stopniu 

uwzględniają różnice indywidualne i czynniki sytuacyjne nie związane z aktualnym komunikatem. Poziom zaufania do poszczególnych 

rozmówców za pośrednictwem sieci, także w mediach społecznościowych zależy od ogólnego poziomu zaufania do internetu jako medium. 
Zespół Brain Gates specjalizuje się w komputerowej analizie pracy mózgu w oparciu o nowe technologie (Carnegie Melon Univ,) analizując 

skany dla stanów opracował mapy typowych rejonów aktywności mózgu dla znaczących życiowo funkcji.  
15W zasadzie umożliwiają to technologie komunikacyjne jak augmented reality i neurotechnologie, np. przenoszące wrażenie intymnego 
dotyku czy sferę percepcji węchowej. 
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specjalistom od reklamy i propagandy, de facto – manipulacji- oddalając użytkownika od rzeczywistości i 

sytuując na niskiej pozycji autonomii, o bardzo ograniczonej mocy decyzyjnej. Uruchamia to lawinę nowych 

zjawisk w obszarze interpersonalnym, tak pozytywnych, rozwijających, jak i przekraczających uznane normy - 

groźnych indywidualnie i społecznie, a owo „przesuwanie” czy znamienne -  znoszenie granic - niektórzy 

specjaliści chcą i lubią widzieć w kategoriach „demokratyzacji intymności” (Beck, U., Beck-Gernsheim, E)16. 

W tym kontekście jawią się kolejne obszary badawcze z pogranicza dyscyplin różnych nauk, użyteczne – jako 

problem potencjalnie dramatycznych skutków długotrwałej izolacji (w warunkach misji o charakterze 

militarnym, uwięzienie/przetrzymywanie, specyficzne tortury, kara dożywotnego więzienia, samotne wyprawy, 

podróże, także kosmiczne z jednoosobową załogą. Optymalizacja warunków, zapewnienie minimum komfortu 

psychosomatycznego i poczucia bezpieczeństwa takżew trudnych warunkach, określenie wpływu sytuacji na 

realne bezpieczeństwo jednostki, funkcjonującej w warunkach technologicznej i psychologicznej iluzji 

bezpieczeństwa, będą wymagały długotrwałych i kosztownych badań. Istotne jest penetrowanie zakresu 

niwelowania skutków nieprzewidywanych negatywnych zdarzeń i niepożądanych stanów: utraty/ zmniejszenia 

kontroli poznawczej, funkcji mnemicznych, decyzyjnych. Zmierzają w tym kierunku od dawna prowadzone w 

MIT ze współpracującymi ośrodkami badawczymi w Japonii - eksperymenty NASA i DARPA1718, czy prace nad 

kolejnymi edycjami projektu MARS i etapami selekcjonowania i przygotowywania uczestników wyprawy. 

Warto w tym momencie przypomnieć, że dzieci rodem z rozmaitych kultur i środowisk, będą niebawem 

inspiratorami, badaczami wypraw przyszłości, i w kategoriach ogólnodostępnej normy - obywatelami (?) 

kosmosu jak Virgin Galactic, R. Branson czy 'kosmiczny skoczek' F. Baumgartner, testujący granice ludzkich 

psychicznych i somatycznych możliwości (cierpiący zresztą na specyficzny rodzaj klaustrofobii kombinezonu !). 

Miliony dzisiejszych dzieci los ustawi w nowych grupach zawodowych i skonfrontuje z nieprzewidywalnymi 

konfiguracjami nowych zagrożeń. Czy wiemy jak je do tego przygotowywać? Kształcić? Czego zaniechać, co 

wzmacniać? Jakie cechy będą niezbędne do realizacji tych zadań? Czy my sami i nasze instytucje, jesteśmy 

wystarczająco przygotowani do realizacji wspomnianych zadań?  

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o prawidłową ludzką reakcję zarówno na znane, jak i nieznane 

zagrożenie, choć wiadomo, że punkt startowy stanowić musi identyfikacja czynników ryzyka. Podstawowy 

mechanizm stanowi odruch unikania-obrony, oparty na genetycznym dziedzictwie gatunkowego rozwoju. Prawa 

te obowiązują zarówno w planie fizjologicznym, (typowy przebieg reakcji na stres: walka – ucieczka z 

ewentualną fazą zamrożenia), o rozmaitej trwałości i intensywności. Wyraźnie też rysują się związki między 

osobistym doświadczeniem ludzkim w kontekście kulturowym, a wyuczonymi rodzajami reakcji - w relacji do 

źródła zagrożenia. Ciekawe, że w społeczeństwach o niższym poziomie zaawansowania technologicznego, 

poszczególne grupy/jednostki, częściej mają bezpośredni dostęp do neurostruktur pierwotnych, intuicyjnych, 

instynktownych – pozwalających odruchowo uniknąć zagrożenia lub je ”przeczuć” w postaci nieokreślonego 

niepokoju, uruchamiających szereg nieuzasadnionych logicznie reakcji obronnych, co potwierdzają liczne 

badania)19.  

Jako przykład przygotowania do reagowania „tu i teraz” służyć tu może japoński model edukacji 

dziecka/dorosłych) w obliczu zagrożenia doświadczonego, zdefiniowanego, a więc wyobrażalnego. Wzorce 

uzasadnione kulturowo/ historycznie, nie dają się jednak, mimo nieudolnych prób i intencji globalistycznych 

entuzjastów – implantować na obcym terytorium. Japonia z jej powtarzalną kulturą nieszczęść, klęsk naturalnych 

i sprzężonych post-zagrożeń technologicznych - uruchomiła społeczne nawyki spokojnego reagowania i strategie 

przetrwania – („gambare”), kulturowo/religijnie dominujące, jak pokora wobec „losu”, rozsądek, cierpliwość, 

gotowość niesienia pomocy, zrównoważenie, cicha wytrwałość. W ramach systemu wychowawczo-

edukacyjnego i szeroko rozumianej opieki społecznej jednostka wyposażona zostaje w bogatą konfigurację 

procedur, systematycznie wzmacnianych i aktualizowanych. Wskazówki są dostępne, jasne, modyfikowane w 

zależności od charakteru/siły zagrożeń, katastrofy nie wywołują więc lawinowej reakcji paniki, dając szansę 

właściwej organizacji, dobrej woli i trosce. Wszystkie grupy wiekowe są trenowane, a działania zabezpieczające 

wpisują się w kontekst racjonalnych i adekwatnych do sytuacji, respektowanych „zaleceń”.  

Jak wskazuje dokumentacja zdarzeń w skali globalnej - w odniesieniu do zagrożenia o charakterze 

terrorystycznym, nie wszędzie akcje takie są skuteczne. Projekty edukacyjne USA (Kid's Ready), mocno obecne 

w mediach – nie znajdują adekwatnego do realnych zagrożeń, odbicia, a poczucie bezpieczeństwa przekłada się 

na kompulsywną dostępność do broni palnej i umiejętność posługiwania się nią, czy też zastępy indywidualnych 

i/lub zrzeszonych „Survivalistów” organizujących lokalne rodzinne/sąsiedzkie - treningowe, „centra 

przetrwania”, technologicznie zaawansowane schrony zaopatrzone „do końca świata i dłużej”.  

                                                           
16Beck, U., Beck-Gernsheim, E.: Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa, 2013 
17Terelak, J. F., Kwarecki, K.: Medycyna i psychologia kosmiczna, Wiedza Powszechna, 1980 
18 Terelak, J. F.: Psychological sequelae of prolonged social isolation, Kosmicheskaia biologiia i aviakosmicheskaia meditsina, 1984 
18(2):54-6. 
19Badania S.Krippnera w Stanfordzikch laboratoriach / badania na użytek NASA (relacja własna Autora, Stanford sierpień 1988, także 

materiały z konferencji pod patronatem UNESCO, w USA i G. Lozanowa w Instytucie Sugestologii Bułgarii/Sofii, w których uczestniczyła 
także współautorka opracowania). 
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Pewną innowację na polskim terenie stanowi aktualnie wdrażana akcja medialna, przygotowująca do 

adekwatnej reakcji w obliczu zdarzeń o charakterze terrorystycznym, wzbogacone formami instruktażowymi, 

mająca objąć placówki edukacyjne, jak i formy niezinstytucjonalizowane, adresowane do dzieci i dorosłych. 

”Nie zgrywać bohatera!” głosi przekaz. Naszym naczelnym zadaniem jest przetrwać, zachować spokój 20. 

Można się spodziewać wspomaganych medialnie prac zmierzających do ujednolicenia i upowszechnienia 

zweryfikowanych modeli reagowania, które, mimo różnic historycznych i kulturowych, mają wiele istotnych 

punktów wspólnych. Nie dziwi więc fakt, że aktualne badania pilotażowe, dotyczące poziomu dojrzałości 

psychosocjalnej dzieci/młodzieży w USA, Australii i Kanadzie, wykazują wyraźne zróżnicowanie grup: od 

„stabilnych” kanadyjskich, w kolejności – Australia i Ameryka. Brak negatywnych zdarzeń w osobistym 

repertuarze przeżyciowym, wdrukowanych reakcji typowych w innych rejonach świata i kulturach, adekwatnej 

do sytuacji - reakcji paniki, organicznego lęku, nie pozwala na proste „przeniesienie doświadczeń”. Fakt, że w 

rejonach od dziesięcioleci spokojnych (niekiedy pozornie) lęki mają odmienny charakter. Zagrożenia 

przyjmowane w sposób medialnie zapośredniczony generują inną odpowiedź i brak gotowości do zachowań 

obronnych, niż sytuacje geograficznie bliskie: Kanada-USA, Polska-Ukraina. 

 

4. COPYCAT – WIRUS NIENAWIŚCI - MEDIA 

Od z górą półwiecza specjaliści badają obszar zjawisk społecznych o charakterze agresywnym („cause-effect 

relationship”) w kategoriach związku przyczynowo-skutkowego 21  widzą problem przenoszenia się w 

informacjach i zawłaszczania postaw w stosunku do zjawisk związanych z antagonizmami, nietolerancją, 

wrogością, wykluczeniem. Istnienie i niezwykłą skuteczność tego fenomenu zaatakowali Robert G. Picard (R. 

Pickard 199122), Murdock, i in (P., Schlesinger, G., Murdock, P., Elliott23) negując „wiralną” rolę mediów w 

nagłym rozprzestrzenianiu się przemocy politycznej, wybuchu agresji, terroryzmu z typowymi wzorcami 

zachowań. Analiza jednak częstotliwości zdarzeń (nagłaśnianych i porównawczo - nienagłaśnianych przez 

media) o charakterze terrorystycznym, i następujących po nich  ataków o podobnym charakterze, spektakularne 

porwania osób, uprowadzenia samolotów, ataków na instalacje, „shutting”, „rampage”, terror samobójczy - 

wskazują jasno na ich „inspiracyjną moc”. Potwierdzają to G.Weimann, C.Winn, 1994)24, czy A.P. Schmid, J. de 

Graaf, 1982)25. Definiują jasno rolę mediów  w propagowaniu informacji i widzą gotowy model (know-how), 

zastępujący autorytet przywódców i inspirujący („leaderlessjihadglobal network”). potwierdzając tezę 

propagowania zachowań terrorystycznych w następstwie informacji. Analiza RAND w latach 70' jasno 

potwierdzała tezę 'informacyjnego skażenia' (Berkowitz /Macaulay(1971)26 

Graficzny zapis przestępczych/terrorystycznych zdarzeń 40 miast USA jednoznacznie wskazuje słuszność tez L. 

Colemana (2004) 27  i wykazał w pionierskiej analizie - zjawisko „Copycat”. Przekaz medialny zachęca 

naśladowców o wiele skuteczniej, stanowiąc zarazem widoczny dowód dokonania, co jasno ilustrują 

opracowania zespołów autorskich i struktur, związanych z narodowym i międzynarodowym bezpieczeństwem 

na różnych poziomach: „Observations and Testimony”, „media-terrorism-connection”, „mass-mediated 

diffusion of terrorism”. Znajdziemy tam przykłady zdarzeń typu „copycating attack”, dowodząc, że nowi 

ekstremiści czerpią inspiracje, wzorce, rywalizując o poziom nagłośnienia własnych dokonań. Także „Suicide 

terrorism” przetwarza sekwencje, kopiując nawet ujęcia na fotografiach i filmach dokumentujących zdarzenie, 

co typowe dla wojujących odłamów islamizmu i pojedynczych terrorystów - wojowników idei ( „lonely wolfs”).  

Właśnie dzięki internetowi nowe grupy terrorystyczne w XXI w stały się płynne, nieprzewidywalne, łatwiej 

kontrolują i dystrybuują zasoby, wykorzystują skuteczniejsze technologie naboru, ponad granicami i prawem, 

realizują szkolenia, głoszą ideologie, afirmują przynależności, gwarantują nagrodę po samobójczej śmierci 

pociągającej za sobą rzesze „niewiernych”, ale także wyznawców innego odłamu islamu (np. w samobójczym 

                                                           
20przekonuje były dowódca GROM, ppłk. K. Przepiórka. Powstała także w obliczu aktualnych zagrożeń, jednoznaczna instrukcja MSW, 

przygotowano informatory i kanały przepływu tych informacji (materiały władz Warszawy i Komendę Stołeczną Policji). Broszury dla 
administratorów placówek/miejsc użyteczności publicznej, dotyczą zasad działania służące szkoleniom trenerów, edukatorów i wytycznych 

odnośnie funkcjonowania kryzysowego placówek edukacyjnych. 
21Nacos B., L.: Revisiting the Contagion Hypothesis: Terrorism, News Coverage, and Copycat Attacks, w: Perspectives on Terrorism, Vol 3, 
No 3 (2009), Terrorism Research Initiative, str 5-13 
22Picard, R. G.: "News Coverage as the Contagion of Terrorism: Dangerous Charges Backed By Dubious Science." In A. Odasuo Alali and 

Kenoye Kelvin Eke (Eds). Media Coverage of Terrorism: Methods of Diffusion. Newbury Park: Sage Publications. 1991, pp. 55-56.  
23Schlesinger, P., Murdock, G., Elliott, P.: Televising Terrorism: Political Violence in Popular Culture, Charles Scribner's Sons, New York: 

1984 
24Weimann, G.,Winn, C.: The Theater of Terror: Mass Media and International Terrorism, Longman, N Y, 1994 
25Schmid, A., P., de Graaf, J.: Violence and Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media, Sage, London, 1982 
26Berkowitz, L., Macaulay, J.: "The Contagion of Criminal Violence." Sociometry, 34 (2) (Jun. 1971), p. 238. Przytaczając statystyki fali 

przestępczości, włącznie z terroryzmem samobójczym. Przypisywano wspomnianemu mechanizmowi związek z zamordowaniem 
Kennedy'ego, co z kolei uruchomiło medialnie ciąg tragicznych zdarzeń, dostępnych z kolei medialnie, inicjując w ten sposób kolejne 

tragedie.  
27Coleman, L.: The copycat effect: How the media and popular culture trigger the mayhem in tomorrow's headlines, Simon and Schuster, 
NY, 2004 
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ataku w meczecie). Nie respektują zasad, dosłownych i umownych granic nawet w obliczu autorytetów 

własnego wyznania. Bezkarni. 

 

Francuskie, europejskie „Je suis Charlie”, nawiązujące do marcowych zdarzeń 2015' w paryskiej redakcji 

Charlie Hebdo i sekwencji społecznych demonstracji poparcia dla ofiar terrorystycznego zamachu, swoisty skrót 

myślowy poparcia, współodczuwania, oburzenia. Zaskoczeniem okazuje się reakcja „Jestem Boris” po 

skrytobójczym zamachu na Niemcowa, gdzie reakcje demonstrujących solidarność z poglądami zamordowanego 

- nawiązując do logiki i kultury identyfikacji, symboliki typowej dla kultury europejskiej - dotąd rzadko 

manifestowane w ramach systemu o charakterze totalitarnym, nawiązując do skojarzeń orwellowskich czy 

huxleyowskich wizji „Nowego Wspaniałego Świata”. Widać także wyraźnie, że globalne media rozniosły wirus 

przemocy „pseudoislamskiej” po wszystkich kontynentach, nie dziwi więc ani przysłowiowy „Charlie Hebdo”, 

ani zajścia w Kanadzie, Australii czy na Czarnym Kontynencie. Podobnie funkcjonują medialnie tragiczne 

wydarzenia - „terror trzech kontynentów” (26.06.2015) we Francji, Tunezji i Kuwejcie, które pochłonęły setki 

przypadkowych ofiar „niewiernych”. Dotknął on także pokojowych wyznawców odmiennego od „wojującego” 

odłamu - islamu. Niewinne ofiary terrorystycznego inter-bandytyzmu, dzihad - pod „fałszywą flagą” szeroko 

rozumianego i pokojowego w intencjach, Islamu, zginęły w działaniach uprawdopodobniających i wpisujących 

się w kontekst religijny - w rocznicę powstania Kalifatu i w czasie trwania Ramadanu, co także nosi znamiona 

mechanizmu Copycat. Problem relacji ISIS i rodzących się opozycyjnych do pokojowego islamu wykracza 

jednak poza obszar niniejszego opracowania.  

Rozproszony fanatyzm, niebędący produktem mentalnym jednego mózgu, skomplikowana sytuacja polityczna 

utrudnia skutecznie rozwiązanie problemu masowych migracyjnych ucieczek setek tysięcy ludzi z zagrożonych i 

objętych wojną/głodem, terytorium. Rodzi też nienowe pytanie – Czy i w jakim stopniu mamy moralny 

obowiązek pomagać tym, którzy kupili sobie prawo przeżycia, ale też „przeszli piekło”, uciekinierom, 

potencjalnym wrogom, przedstawicielom obcej kultury i wrogiego, być może, systemu religijnego w jego 

ekstremalnych odłamach. W jakich granicach? Jakim kosztem? W oparciu o jaki klucz? Wyznaniowy? Ludzie, 

tonący w łodziach i przemierzających kilometry - są bliskimi, a może i tymi samymi, którzy niedawno 

podkładali bomby, ubierali kobiety i dzieci w pasy Shahida, torturowali, mordowali, i być może, w 

sprzyjających okolicznościach, w oparciu o „Prawo Świętego Kłamstwa”, będą nadal czynić swą religijną 

powinność.  

Nieodległe w czasie w skali historycznej – masowe globalne migracje niedoszłych ofiar dwóch wojen 

światowych, nie wolne wszak były od kontekstów wyznaniowych.  Społeczeństwa podzielone historią własnego 

narodu/rodziny nie są tu bynajmniej jednomyślne, zachowując w pamięci i przekazie pokoleniowym niewygasłe 

czasem animozje a nawet wrogość. Kontekst aktualny bynajmniej nie skłania do jednoznacznych wniosków, 

gdzie niewykluczony wydaje się być wybór opcji „bliższego wroga” jako potencjalnego sprzymierzeńca w walce 

w przetrwanie w potencjalnej, nieprzewidywalnej, enigmatycznej, ”wojnie cywilizacji”, jaką z niemałą i 

nieskrywaną satysfakcją, straszą media. 

Proces masowej indoktrynacji, nabór - trwa i nasila się, przybiera perfekcyjne, weryfikowane sytuacyjnie formy, 

wspomagane nowymi technologiami, internetem, mediami społecznościowymi o dużej ilościowo i jakościowo 

sile oddziaływania, systematycznie aktualizowane technologicznie i logistycznie. Funkcje werbowników w 

typowej sieci towarzysko-społecznej, pełnią znakomicie wyszkoleni, zweryfikowani specjaliści od obróbki 

mentalnej, manipulacji i „prania mózgów”, z zastosowaniem sprawdzonych i kosztownych (!) neurotechnologii, 

jak stymulacja podprogowa (sublimina) w przekazie medialnym, priming, czy sprawdzony „ludycznie” I-dosing 

(na które odpowiada repertuar treninu stosowany w systemie szkoleniowym SERE). Działania te trafiają na 

podatny grunt - osób nieprzygotowanych na odpieranie ataku, nieświadomych celu i siły oddziaływania. 

Społeczne akcje uwrażliwiające na problem otwartej czy ukrytej manipulacji i inwigilacji, mają niewielką 

skuteczność. Organizacje służące ochronie dzieci/młodzieży organizują spotkania, prelekcje, seanse filmów 

dokumentalnych dla dzieci i dorosłych. Dowodzi to jasno obawie przed skutecznością stosowanych technik. W 

warunkach eksperymentalnych wykazano skuteczność wyszkolonego „przywódcy”, socjotechniki – na 

sceptycznych i nastawionych jedynie na bezstronną analizę procesu, obserwatorów, co dowodzi, że perfekcyjne i 

weryfikowane techniki, triki retoryczne, typowe dla kultury/religii, w praktyce działają zaskakująco skutecznie. 

Wprawiają one „kandydata” w zakłopotanie, powodują powstanie konfliktu motywów i rozbicie matryc 

mentalnych, rozmywają system utrwalonych znaczeń, ewokując dysonans poznawczy, stan przeddecyzyjny, 

określający kierunek/rodzaj podejmowanych decyzji. Interesujące jest też zjawisko impregnacji emocjonalnej i 

mentalnej na relacje z autentycznych dramatycznych zdarzeń, o ile niezgodne jest z aktualnie przyjętym 

„pakietem” motywacyjnym i świeżo zinternalizowanymi przekonaniami. Dotyczy to także „Dzieci w 

mundurach” - poddawanych obróbce systemu religijnego, totalitarnego - które bez alternatywy, czasem nie 

znając innej rzeczywistości – zabijają bez skrupułów. Trenowane w odosobnieniu stają się „maszynami do 

zabijania”, pozbawionymi odruchów współczucia i obronnej reakcji paniki w obliczu aktów terroru, nawet 

dokonywanych na własnej rodzinie. Są świadkami i zarazem wykonawcami egzekucji, dekapitacji, tortur, 

ukrzyżowań. Symptomatyczne w tym kontekście wydaje się wykorzystanie neurologicznych mechanizmów 
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odczulania w celach propagandowo-indoktrynacyjnych, m.inn. dzięki produkcji aktualnych, reagujących na 

potrzeby indoktrynacji i swoistego warunkowania - powstających globalnie dostępnych gier komputerowych 

odnoszących się do zdarzeń nowych i najnowszych. Mamy już grę przybliżającą realia i „prawdę” o „tragedii 

Kurska”, o „Doniecku”, medialne produkcje dotyczące prawdziwych konfliktów ostatnich miesięcy, 

uwzględniając też manipulacyjnie reaktywowaną pamięć pokoleń wojny z jej tragicznymi - ponadpokoleniowo, 

skutkami. Prezentują one gotową, wypreparowaną wersję rzeczywistości, przenosząc realia w kontekst gry. 

Grający, niezależnie od płci i wieku przyjmują elementy faktograficzne jako oczywistość, bezrefleksyjnie, i 

zajmują w konflikcie czy tragedii – określone stanowisko, wybierając sobie rolę zgodną z własnymi 

preferencjami, nastrojem czy impulsem. Można także wybrać sobie alternatywne zakończenia czy finalne 

scenariusze, co kreuje iluzję dowolności, zanurzoną w klimacie ludycznym. Dopuszczalna jest też zmienność 

pełnionych ról – co (ponoć) funkcjonować ma jako narzędzie przydatne do „testowania siebie w wirtualnym 

doświadczeniu własnym”. Owocuje też złudnym poczuciem mocy, przekonaniem, że niekoniecznie trzeba stać 

się ofiarą w rozgrywającej się akcji, uwzględniając zwłaszcza z anegdotyczną już możliwość przejścia w 

„zapasowy świat” i kolejne, „zapasowe życie”. 

Wspomnijmy też, że wojny, kataklizmy, obecne też w blogosferze, w formie wypaczonej, zdystansowanej, 

niekiedy karykaturalnej, nie dają możliwości dodarcia do obrazu prawdziwego z jego prawdą i grozą.  

Uczenie się reakcji na zagrożenie może ulec zawieszeniu w obliczu sytuacji nowych, nieznanych, jawi się tu 

spectrum fenomenów społecznych o charakterze naśladowczym, wiralnym, wzmacniane specyficznym 

„podwójnym systemem nagrody” o niespotykanej dotąd skuteczności. W sytuacji chwiejnej orientacji w realiach 

i mglistej, życzeniowo-roszczeniowej wizji przyszłości, jawi się tendencja do infantylnych, bez względu na 

wiek, bezrefleksyjnych zachowań autodestrukcyjnych. Przetworzenie w pozytywny scenariusz - wymaga 

wysiłku. Zachowania autodestrukcyjne przybierają postać adekwatną do realiów: - kiedyś „rosyjska ruletka”, 

teraz wybryki na dachu apartamentowców, w tunelach metra, skoki, jazda na wagonach. Działania te, od 

banalnych - do zorganizowanych agresywnych, paraterrorystycznych akcji, w oczach „aktorów” i „odbiorców” 

performance'u o narastającym lawinowo poziomie zagrożenia, mniejsze mają znaczenie niż ich rejestracja, 

filmik na FB, a uzasadnieniem nawet poważnych przestępstw bywa „potrzeba” udokumentowania zdarzenia i 

przesłania do publiczności sieciowej. Dziś salto na motocyklu nad głowami publiczności, reklamuje produkt 

banku, firmy ubezpieczeniowej, a perfekcja wykonania karkołomnego zadania przekłada się na popularność w 

sieci/dochody zleceniodawcy (por. RedBull), dodający skrzydeł. Milionowe rzesze oceniających, przełożone na 

lajki/hejty decydują też niekiedy o życiu lub śmierci ocenianego, zewnątrzsterownej, nieukształtowanej, 

niedojrzałej, niezależnie od wieku, osobowości, łaknącej poklasku i akceptacji. Nie widzą jednak i nie rozumieją 

potencjalnych zagrożeń rzeczywistości, nadchodzących konfrontacji, gdzie trzeba będzie umieć „opowiedzieć 

się” - nie na ekranie gry, ale wobec nieprzewidywalnych scenariuszy indywidualnych, społecznych, także w 

skali  globalnej – w obliczu prawdziwego „Być albo nie być”. 

 

5. *PODSUMOWANIE: 

Powinności, ludzkie projekty, „nienaturalna „naturalna” komunikacja, zgodna z wielbiącą pseudo 

kreatywność/innowację, modą, sterowany wzorcami medialnymi kontakt utraciła swój naturalny bezpośredni 

charakter, stała się jakością zapośredniczoną - interkulturową i anonimową. Powszechne formy 'ucieczkowe” – 

wyrażają się w formach: „Idę do domu, by zasiąść przed komputerem i by być z innymi”, z podtekstem być 

może: „Tu jestem bezpieczna/y”. Technologie na tym etapie wyprzedziły rozwój jednostki i postawiły na głowie 

zjawiska komunikacji, współbycia, odpowiedzialności, empatii, uczciwości, lojalności, autorytetu - prawdy, 

Szkoła, grupa rówieśnicza, rodzina, - zamiast sprzyjać wspólnocie w toku ludzkiego rozwoju, staja się 

subiektywnie, a niekiedy obiektywnie, środowiskiem zagrażającym. Głód duchowości, poszukiwania 

obcych/nowych rozwiązań idzie o lepsze tendencją do negowania dotychczasowych, przyjmowania i testowania 

obcych wartości i autorytetów, a poszukiwanie oparcia - z potrzebą autonomii. Informacyjny chaos, mozaika 

ponadkulturowa, choć jeszcze nie globalna, nie daje odpowiedzi na rodzące się wątpliwości i pytania, rodząc 

strach i niepewność, generując płynne, niejednoznaczne wojny mozaikowe, masowe migracje i miliony ludzkich 

tragedii. Co więcej, odcięcie, także na własne życzenie, od rzetelnych źródeł informacji skutkuje zawężeniem i 

deformacją perspektyw poznawczych wraz z ich atrybutami i specyfiką zachowań, skalą ocen i hierarchią 

wartości, która nie zapewnia wewnętrznej spójności i często okazuje się odmienna od oczekiwać i wyobrażeń, 

szokująca, zmuszająca do uruchomienia instrumentarium ochrony zasobów, człowieczeństwa - na różnych 

etapach życia w warunkach bezpieczeństwa i spokoju.  

 

6. ANEKS: PARADOKSY UCIECZEK. EXODUS - ABSURD XXI WIELU 

W mediach społecznościowych poza kontrolą funkcjonuje energetyzujące hasło „młodzi do broni”, „białe 

kobiety dla islamu”. Terenem docelowym bywa któryś z arabskojęzycznych krajów Bliskiego Wschodu, czy 

Afryka. Ucieczki z domów, uruchamiane indoktrynacją medialną, internetową, rówieśniczą i wsparciem 

organizacyjnym, dowartościowują, daje poczucie wyjątkowości i misji, w klimacie egzotyki, także w sferze 

erotyki i poczucia seksualnego spełnienia/powinności. Technologie obróbki mentalnej generują rzesze 
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„Narzeczonych Allaha” zapewniają trwałe pozycjonowanie w społeczności. Zamykają sobie drogę powrotu 

zawarciem małżeństwa według realnych czy symulowanych rytualnych obrządków. Powroty są trudne 

proceduralnie lub niemożliwe. Nie chcą wiedzieć o upokorzeniach, gwałtach, torturach, zabijaniu z niezwykłym 

okrucieństwem, rodzeniu i pozostawianiu ojcom lub obcym, własnych dzieci. Epizody ucieczek i nielegalnego 

przekraczania granic przez dziewczyny w drodze do zbiorowisk i regionów sprzyjających ISIS i jego klonom, 

czy zwykłemu terroryzmowi z islamskim kontekstem, karane są relegowaniem do kraju wyjściowego i 

wyrokiem sądowym, zwykle karą więzienia. Stanowią one aktualnie jakby paradoksalną przeciwwagę dla 

Exodusu milionów na terytorium BEZPIECZNEJ, BOGATEJ Europy... 

Swoisty ruch umysłowy dotknął młodych, - drugie, trzecie pokolenie dzieci/wnuków emigrantów na Zachodzie, 

nagle i gorliwie nawróconych na wiarę, od której odstąpiły już pokolenia ich rodzin, jawi się w najbardziej 

ekstremistycznym wydaniu. Odczuwają lub wmawiają sobie „zew rasy i religii przodków” i dla nich powrócili w 

szeregi wiernych. Ten swoisty „nowy romantyzm”, powiew przygody i egzotyki ogarnął generację białych, 

wychowanych w „zachodnich” kontekstach, mężczyzn, ale i młode kobiety, dziewczyny, także dzieci. 

Codzienne relacje o setkach tysięcy poszkodowanych, głodujących, bez dachu nad głową w strefie konfliktu, a 

także poza nią, uprowadzanych tysiącami, katowanych, gwałconych, chorujących, rodzących dzieci wroga i 

umierających w dramatycznych okolicznościach 28 - wydają się nie docierać do ich świadomości i ich „nie 

dotyczą”.  

Dżihad, o czym nie wolno zapominać, jako „agresywna masa bojowników idei/boga” 29, stanowi też armie 

perfekcyjnie wykształconych jednostek/grup na rzecz wyznawanej ideologii, wywierają rozmaite formy nacisku, 

powodując, że uczestnicy weekendów czy „wakacyjnych” obozów - de facto - szkoleniowe, wracają 

sfanatyzowani, trudni do rozpoznania (także wizualnie) jako obcy - w rodzimych warunkach, choć mentalnie 

„odmienieni” - funkcjonują nadal – jako „poprawni politycznie” i pilni studenci rodzimych uczelni.   

Hordy sfanatyzowanych, bojowników funkcjonują w nieludzkich wręcz warunkach i pełnią swe misje „ku 

chwale”. W tym kontekście rodzą się trudne do wyjaśnienia w kategoriach psychologicznych, opisywane w 

literaturze przedmiotu fenomeny, np. Syndrom Stokholmski.  Pojawiają się też nowe formy „uczestnictwa w 

wojnie” jak Syryjskie fora społecznościowe: „media@ - wirtualne matki", uruchamiające niejasną formę 

międzynarodowej wojennej „adopcji wirtualnej”, kryjącą pod pokrywką charytatywnych, polityczno-religijnych 

motywacji - kolejny przejaw ludzkiej operatywności w dramatycznych sytuacji, bogacenia się i działania na 

rzecz bliżej nieokreślonych zleceniodawców, podobnie jak rzesze przemytników, przewoźników i „handlarzy: 

ludźmi”. 

Zagrożone są dziewczynki i dojrzałe kobiety z Europy, USA, UK. Niemiec, krajów Skandynawskich, byłych 

republik radzieckich. Skuteczne „Rekrutantki”, religijnie radykalne, zwerbowały 650 dziewcząt (kwiecień maj 

2015') do dzihadystów. Dla rodzin "zaginione" bezpowrotnie. Kobiety obecne w organizacjach przestępczych, 

także o charakterze terrorystycznym, generują swoiste fenomeny („białe/czarne wdowy”), poświęcone totalnie 

reprezentowanej idei/religii, aż do samobójczej śmierci w akcie terroru z „pasem shahida” (np. uczestniczki-

ofiary spektaklu na Dubrowce (K. Kurczab-Redlich30) czy też niewyjaśnione tragedie z dziećmi-ofiarami w roli 

głównej (szkoła w Biesłanie). Zdarzenia nie weryfikują jednak motywacji uczestników/czek tragedii post 

factum. Biali konwertyci pozbawieni możliwości konfrontacji z głębokim fanatyzmem – podatni są na 

indoktrynację dzięki nagradzającemu poczuciu znaczenia i przydatności.  

Dla młodych - bez względu na płeć, celem przejściowym są rygorystyczne, usprawniające, unifikujące mentalnie 

obozy szkoleniowe. Morderczy trening, skrajne zmęczenie, wyczerpanie, na wzór szkoleń oddziałów służb 

specjalnych - odwrażliwiają, odczłowieczają, wykluczając odruchy obronne i procesy decyzyjne. Rodzina traci 

znaczenie, „teraz moja rodzina jest tam”, dając nowe poczucie przynależności. Desynsbilizacja i przestrojenie 

psychologiczne następuje szybko, płynnie, niezauważalnie, i w większości wypadków – nieodwracalnie. 

Zderzenie tych „uciekinierów” z „nowo przybyłymi” do Europy, błagającymi „wroga” o dach nad głowa i 

strawę, nie o pracę, wydaje się być tragicznym absurdem XXI wieku. 
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THE TEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES 

OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT UNDER CONDITIONS 

OF INFORMATIONAL SOCIETY 
 

Zinaida ZHYVKO1 - Olha PODRA2 - Anastasiia VOLNYKH3 

 

 

Abstract: Under conditions of information society development more and more attention is paid to the human 

capital conception research and its investments efficiency determination, because a high level of individual 

capabilities, which were created in the process of investing, provides a worker competitiveness, flexibility and 

realization in economic activity, stimulates subsequent development and self-perfection under conditions of the 

information society formation. The development of the concept «human capital», basic approaches to its 

determination and modern development features in domestic and foreign scientists’ research works are 

researched in the article. The process of a human capital formation is analyzed, general and excellent lines with 

contiguous concepts are selected. The concept of investments in human capital is explored, investment 

mechanism of human capital development under condition of information society transition is analyzed in the 

article. Possible consequences of such investments for main investment process participants are analyzed. It was 

found out that investments must be done on the early stages of human potential formation on the basis of 

education, medical providing, humanitarian and cultural development, and as a result there is a formation of 

high-quality components, which provide the higher level of competitiveness and mobility at the labour market. 

The existent classification of investment subjects was extended, and added to them participants of market 

infrastructure, to which were included the financial and credit institutes, non-state pension fund, insurance 

companies, venture funds, accumulation funds, recruiting agencies 

Keywords: human capital, information society, human potential, investments 

 

 

Introduction. In the conditions of transformation changes and country socio-economic development 

ways of increase search more attention is paid to the human capital theory research. A great meaning  has a 

connection establishing between the processes of investing in a human capital, new technologies production and 

the long-term economy growing providing, due to inventions and innovations implementation in production. 

Indisputable is a fact of agrarian and industrial public formations completion and gradual transition and 

domination in the developed countries postindustrial society or information society, which is characterized by 

the economic relations development on the basis of the comprehensive use of information by means of profound 

application of the acquired knowledge and growth of a personality role, as a carrier of this knowledge. 

Materials and methods. In the history of economic opinion of the last decade’s one of the most 

prominent events become a human capital theory development, the founders of which were T.Schultz and 

G.Becker , human capital investment efficiency was researched by J.Kendrick, L. Thurow, J.Heckman and other 

foreign economists. 

Well-known Ukrainian scientists devoted works to human capital theory research, in particular L. 

Semiv, S. Vovkanych, E. Libanova, V. Kutsenko, O.  Hrishnova, V. Heiets,  L. Shevchuk, M.  Azhazha, V. 

Antonyuk, O. Zakharova. Information economy development is investigated in works of F.Machlup,M. Castells, 

J. Akerlof, Y. Masuda, D. Bell. Ukrainian scientists A. Kolodyuk, L. Melnyk, L. Fedulova, A. Chukhno and 

other also research the problem of information economy and information society. 

In spite of the human capital theory presents scientific achievements, the problem of the probed 

category formation and development under conditions of information society and necessity of its investment 

recreation providing is not studied enough. 

Taking into account the resulted unsolved parts of problem there is a necessity and actuality of the 

theoretical approaches research of the essence determination of information society human capital on the basis of 

existent approaches analysis and processes of its formation. 

Results. An information society transition determines the modern type of economy, where the 

knowledge capital more than physical, plays a major role in providing of successful changes on the way of state 

innovative development, actualizes the usage of the intellectual and innovative factor in community 
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development, stimulates development of intellectual work, introduction of the newest technologies, inventions, 

knowledge-intensive products, programs, advanced now-how in the public production. 

Postindustrial society formation and information revolution require including to the production process 

all employee abilities concerning perception, study and judgment of information. Automation, network forms of 

production organization and management, force out a person from a direct production and require high 

development of intellectual, creative, social and organizational capabilities of a person. 

For this reason more and more attention is paid to the human capital conception research and its 

investments efficiency determination, because a high level of individual capabilities, which were created in the 

process of investing, provides a worker competitiveness, flexibility and realization in economic activity, 

stimulates subsequent development and self-perfection (self-improvement) under conditions of the information 

society formation. 

The economic idea classics researched the human role in a production process, the influence of person’s 

high-quality characteristics on economic development and at the same time did not reach a conclusion, that a 

person can be referred to the category «capital» (tabl.1). 

 

Table 1. The evolution of the human capital theory research by foreign scientists 

 

Period   Author Author Interpretation 
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William Petty 

[1] 

The author  considered that the human intellectual capabilities influenced on the 

level of person's income, and the cost of man  equated twentyfold earnings that 

he’s paid  

А.  Smith [2] The author  considered that formation of labour skills, knowledge, capabilities 

which he examined as elements of the fixed assets, required  capitalist’s 

additional investments, which were equated with other capital charges 

D. Ricardo [3] The author  detailed the labour force  production  structure and marked that the 

level of  workers education influenced on the country development  level 

Tradition interpretation of human knowledge and abilities as a capital 
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А.  Marshall  [4] The author  did not refer a person to capital, at the same time examined human 

knowledge and productive capabilities as one of  capital components 

F.List [5] Asserted that  knowledge and capabilities  perfection was a capital accumulation, 

and a mental capital was a basis of a nation development 

J.Mill [6] Asserted that a man was not a capital, but knowledge and experience, that 

implemented in  labour activity could be  referred to the capital 

Alternative interpretation of a man as a capital 

L.Walras,  

І. Fisher,  

J.McCulloch [7, 

с. 48] 

Used the extended approach to the determination of a man as capital and 

attributed to the human capital not only  received knowledge and capabilities but 

also physiology, view-cultural, psychological and public  characteristics 

Integral  interpretation of human capital on the basis of rational optimizing behavior of individuals 
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T.Schultz [8] The author was the first who created the concept of human capital, the value of 

which erected to knowledge and capabilities development that received in the 

education and preparation process 

G.Becker  [9] The author probed a human capital  investments  efficiency and features of 

making decision about their realization, divided human capital to general and 

specific  

J. Mincer [10] The author probed individual profits in dependence of his knowledge and 

capabilities  development by the use of salary built-in function for determination 

of norms of return from investments in education 
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J.Kendrick [11] Considered a person as a capital component, that is why to human capital  

investments except investments in education, included healthcare investment. 

Divided human capital into material and not material 

E.Denison [12] The author grounded the role of human capital  investments in the economy 

growing, proved that such investments gave in five higher return in compared to 

material, and their recoupment  considerably  depends on the increase of labour 

force education  level 

Theory of filter 
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Human capital research become an actual scientific problem under condition of information society and 

knowledge economy development, that is why logically, that the list of determinations and approaches to its 

interpretation constantly will grow as its  role strengthens in economic and social development. The existed 

approaches to human capital determination are effectively used and operate in industrial society, at the same 

time, it is necessary to notice that under condition of information society development the role of human capital 

that formed on investment basis becomes more important and requires working out of new mechanisms of its 

development and recreation as human capital becomes a key factor of future socio-economic development. 

As a result of origin and distribution of human capital conception in economic science also changed 

approaches to the interpretation of a term «capital». Ideas that capital is only a physical asset gradually begin to 

be replaced by the idea, that a capital is any asset physical or human which is able to bring a profit in the future. 

To our opinion, productive capabilities, experience, abilities are capital not only because able to 

generate the future streams of profits and not because are performed due to reducing of current consumption, but 

because can provide possibility of profit earning as a result of implementation in economic activity. For this 

reason human capital becomes the factor of production, which brings a profit (income) as a result of the effective 

use of knowledge, skills, experience, mobility which were received as a result of investments of the basic 

subjects. More often we can observe an equation of human capital with a term human potential because of 

general sources of their formation and development (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Human capital formation process 

 

However, human capital – it is only part of human potential which transforms into an asset as a result of 

plugging in labour activity and its separate components capitalizations, that allows to get the planned effects. 

Complication of essence of «human capital» concept rises a problem of a category mess and frequent 

equation with contiguous concepts, that is why we offer to consider and define differences between them (table 

2). 
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P.[Wiles 13],  

R. Layard [14] 

Considered that education played a selective (informative) function, but did not 

productive, was the mean of selection, because more gifted people get higher 

education levels which in same time could serve as a signal for an employer about 

potential capabilities and productivity of a worker. Scientists asserted that the 

labour productivity  growth did  not depend on education, but depended on the 

personal qualities and talents 

Endogenous theory of human capital development 
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R. Lucas,  R. 

Solow,  P. 

Romer [15] 

Scientists plugged human capital in a production function, formation of which 

takes place under act of education which provides the increase of the labour 

productivity during all labour activity 
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Table 2. Human capital essence and basic differences between contiguous concepts 

Concept Description Content difference 

1 3 4 
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The essence and component elements of human 

potential is determined as a volume of human 

capabilities in general, no matter plugged them in a 

financial or immaterial production or not, and the 

possible use term is determined [16]  

Human potential can transform into a 

human capital in a result of 

implementation at the labour market 

which will provide capitalization of the 

received knowledge 

W
o
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o
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The essence of work force as a capacity for labour, 

which is formed on the basis of physical and spiritual 

components that can be plugged in a production 

process is determined. It was set that, to the work 

force included work capable persons from 16 to the 

retirement age accepted in a country, employed or 

unemployed persons [17] 

A category does not represent the 

investing aspects in individual productive 

capabilities development  
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It was found out that labour resources category is a 

part of work capable population, that by the level of 

physiological, psychological and mental development 

can be plugged in economic activity. It was set that to 

the labour resources belong working persons to 16 

years old and after retirement age, do not belong 

invalids of the 1 and 2 groups, persons who get a 

pension on privilege conditions [18] 

Despite of a human capital labour 

resources do not foresee the possibility of 

additional cost creation in the process of 

implementation at the labour market as a 

result of  high-quality features 

capitalization 
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 Labour potential is defined as a resource category, 

measure of incarnate high-quality characteristics, 

formed on the basis of natural information, education, 

which are included to the economic activity with the 

purpose of current and future necessities satisfaction. 

Labour potential is classified by the level of person, 

enterprise, society[19] 

The researched labour potential 

components are examined as potential 

possibilities to labour activity, and the 

human capital components are really 

used in economic activity with the 

purpose of financial, social or status 

effect receiption 

In
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tu
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The features of formation, usage and structure of an 

intellectual capital are defined. Its role in additional 

cost creation and of competitive edges formation is 

defined [20] 

An intellectual capital unlike human can 

move away from a carrier through the 

objects of intellectual property 

 

Thus, human capital differs from previous economic categories that is not only characterize individual 

potential capacities in labour or enterprise activity realization, but determines the real productive capabilities use 

which provides possibility of additional earnings or profit receiption.  

This capital is the unique among other resources, which has update, perfected, develop ability. 

According to the theoretical aspect of modern paradigm human capital forms on the expense basis and 

includes three levels. The first level is the level of the state – financing of education, healthcare, public welfare 

standard and legal regulation, that's all provides  extensive and intensive recreation, socio-economic effects 

achievement.  

The second level is the level of enterprise or  economic activity subject, which provides human capital 

recreation on the basis of necessary facilities receiving for existence as a result of knowledge, abilities and 

experience realization in economic activity. The third level is the level of a person or individual who pursues the 

purpose to get high earnings and social status. At the same time, taking into account the primary purpose of the 

state socio-economic development providing, it is possible to draw conclusion, that state measures are directed 

on the human potential formation, but not a capital (Fig. 2). 

In most cases person's activity is directed on the human potential recreation on the basis knowledge 

enlargement  without understanding an essence of individual asset, which is able to create an additional profit 

and provide the receipt of competitive edges at the labour market and social status achievement. 

Only the subjects of economic activity are oriented to the human capital management, provide the 

converting (transformation) of a human potential to a human capital, on the basis of selective choice of necessary 

components, provide human capital investment recreation, with the purpose to get an additional business-asset 

on the basis of which to achieve the productivity and competitiveness increase effects, economic activity 

efficiency and innovative activity increase, to do further  periodic in-plant training under conditions of technical, 

technological and innovative development growth with the purpose to provide market abilities increase for more 

difficult economic processes realization and human capital loss risk diminishing. 
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Fig. 2. A transformation process of human potential in capital* 

* (author's own research) 

 

Such understanding of human capital has a principle value, because gives an opportunity to examine it 

as a proof and constantly reproduced economic phenomenon that is incarnate in people. 

On this stage of research it is possible to come to the conclusion, that an individual human capital 

underlays human capital of subjects of economic activity and state. It should be noted that elements of individual 

human capital are not inseparable, when a human capital of enterprise is separable and with its loss structural, 

organizational and client capitals depreciate automatically.  

Successful development of each of human capital types helps to considerable synergistic effect receipt, 

which is expressed in national human capital growth and enrichment and also human capital of subjects of 

economic activity. 

It is necessary to say that a human capital acquires the special actuality exceptionally under conditions 

of information economy existence, that started in the end of XX century and related to the industrial society 

crisis, basic resources of which were capital, limited natural resources, raw materials and energy, labour 

intensive and capital-intensive technologies. 

That's why scientists pay more attention to the research of  human capital formation on the investment 

base. Investments in a human capital are more frequently divided into three basic types: education, health care 

and mobility [21, s. 556]. However, with a conception development directions of investments are broadened 

To our opinion, directions of a human capital investments must represent the features of it development 

under conditions of information society, for this reason investments must be carried out on the early stages of 

human potential formation on the basis of education, medical providing, humanitarian and cultural development, 

and as a result there is a formation of high-quality components, which provide the higher level of 

competitiveness and mobility at the labour market and, as a result, of knowledge and capabilities capitalization 

(Fig. 3). 
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Fig. 3. Types of human capital investments* 

(made by authors on the basis of researches [14, 22, 23, 24, 25]) 

 

Subjects of economic activity which accumulate a specific human capital on the basis of professional 

preparation and motivations, forced to increase its payment, but anyway investment is advantageous, because 

creates possibilities for more difficult economic operations realization. 

Presented human capital investments types are impossible without basic subjects of investment process. 

On the whole, the most domestic researchers of  human capital conception investment aspect [ 22, 24, 26, 27] 

select five basic human capital subjects-investors: state, individual, household, enterprise, public and 

international organizations (Fig. 4). 

To our opinion,  according to information society development conditions it is necessary to extend 

existent classification of investment subjects, and add to them participants of market infrastructure, to which we 

should include the financial and credit institutes, non-state pension fund, insurance companies, venture funds, 

accumulation funds, recruiting agencies which are used to be full-fledged participants of economic activity that, 

that's why we can include them to the human capital investment mechanism and. Such participants (subjects) of 

market infrastructure provide a possibility of usage of new investment tools for a heap and development of the 

individual human capital and human capital of economic activity subjects. 
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 - complemented by the author 

 

Fig. 4. Classification of human capital investors 

 

The offered subjects of market infrastructure can hypothetically become one of the main elements of the 

investment mechanism because insurance companies, accumulation funds, non-state pension funds, venture 

funds, financial and credit institutes and recruiting agencies, are institutes of accumulating and effective capital 

investment in a heap, preserving and recreation of a human capital, in the conditions of information society 

formation. 

 

Conclusions 

The modern approaches to a «human capital» concept enabled to develop own vision of the category, 

define features of its formation process and development characteristic features under conditions of information 

society, which is connected with hardwires, methods, technologies production for new knowledge creation. The 

concept of investments in human capital is explored, investment mechanism of human capital development 

under condition of information society transition is analyzed in the article. Possible consequences of such 

investments for main investment process participants are analyzed. It was found out that investments must be 

done on the early stages of human potential formation on the basis of education, medical providing, 

humanitarian and cultural development, and as a result there is a formation of high-quality components, which 

provide the higher level of competitiveness and mobility at the labour market.  

A human capital becomes a valuable resource, and investments in it becomes a source of individual 

future profit and enterprise profit as a result of human potential capitalization and at the same time such 

investments have social efficiency, which is expressed through the increase of life standards, population 

stratification and social tension diminishment, possibility of self-realization and high social status acquisition. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РЕЙДЕРСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Zinaida ZHYVKO1 - Mikhail ZHYVKO2 - Christine BOSAK3 

 

KEY FACTORS FOR LEADERSHIP AND THEIR EFFECT ON THE LEVEL  

OF SECURITY COMPANIES 
 

 

Abstract: The article describes the basic definition of "raiding", its forms of implementation. Identify the 

processes of absorption and merger, M & A-activity, hostile takeovers, and shows their impact on the security of 

the enterprise. The authors highlighted the types of raiders and hostile takeovers, defined by their features and 

stages. Shown strategic and tactical mistakes businesses that create conditions for the raids. It is proposed to 

establish a system to protect the company, the operation of which requires a full legislative support, and holistic 

practical actions, a comprehensive study of the modern practice of raiding. 

Keywords: raid, raider seizure, mergers and acquisitions, "white" raiding, "gray" raiding, "black" raiding, 

antireyd, security companies. 

 

Аннотация: В статье описаны основные определения понятия «рейдерство», его формы реализации. 

Определены процессы поглощения и слияния, M & A-деятельности, недружественные поглощения и 

показано их влияние на безопасность предприятия.Авторами выделены типы рейдерства и рейдерских 

захватов, определены их особенности и этапы. Указаны стратегические и тактические ошибки 

предприятий, которые создают условия для рейдерских захватов.Предложено сформировать систему 

защиты предприятия, функционирование которой требует как полноценного законодательного 

обеспечения, так и целостных практических действий, всестороннего изучения современной рейдерской 

практики. 

Ключевые слова: рейдерство, рейдерский захват, поглощение и слияние, «белое» рейдерство, «серое» 

рейдерство, «черное» рейдерство, антирейд, система безопасности предприятия. 

 

 

Введение. История рейдерства насчитывает не одно столетие, хотя сам термин был введен в 

оборот на рубеже XIX–XX вв. Рейдерство появилось, когда возникла возможность поглощения компании 

вопреки воле ее владельца. В классическом понимании рейдерами называются юридические или 

физические лица, которые осуществляют попытку насильственного захвата акционерной компании и 

используют для этого процедуру покупки на открытых торгах или скупки контрольного пакета акций [1, 

с. 7; 2; 3]. Рейдерские налеты и захваты сегодня в Украине стали нормой хозяйственной деятельности 

некоторых компаний, что отрицательно влияет на ведение бизнеса и на безопасность предприятий. 

Проблематика рейдерства особенно актуальна и требует как теоретического, так и практического 

исследования с целью противостояния рейдерским захватам и обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности. 

Цель статьи.  Определить основные факторы рейдерства, через исследование процессов 

поглощения и слияния, M & A-деятельности, недружественных поглощений, разных типов рейдерства, 

спрогнозировать возможность рейдерских захватов и показать их влияние на безопасность предприятия. 

Результаты. Для украинских реалий более характерно понятие рейдеров как организованных 

групп, действующих под прикрытием с целью перераспределения собственности путем 

недружественного, незаконного поглощения любыми методами. Как показывает опыт, в нашей стране 

понятие «рейдерство» не является однозначным и постоянным, оно обозначает совершенно разные 

явления в актуальных разноплановых контекстах. 

В частности, по утверждению известного макроэкономиста Михаила Делягина, рейдерство – это 

«враждебное и незаконное поглощение бизнеса с помощью специально-инициированного бизнес-

конфликта» [4]. Экс-министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф высказался, что 

«рейдерство – рейдерству рознь», указывая на существование законного рейдерства (перераспределение 

собственности законным путем в пользу эффективных собственников) и противозаконного [3, с. 7; 6]. 
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Рейдерство в современном понимании – недружественное поглощение компаний и 

перераспределение собственности и корпоративных прав. То есть рейдерство – это недружественный, 

вне действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника захват чужого 

имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового владельца в 

юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и (или) с 

применением силы.  

Захват предприятия или приминение относительно него рейдерских приемов следует отличать от 

близкого к ним понятия корпоративного права «поглощение или слияние предприятий» [1, с. 11]. 

Деятельность по поглощению и слиянию в современной практике получила название M & A-

деятельности.В отечественном общественном сознании подобный вид M & A-деятельности прочно 

ассоциируется с криминалом, предусматривающим подделку документов, коррупцию, юридический 

террор, силовые захваты. Все это происходит по далёким от норм деловой этики сценариям, поскольку в 

ход идут манипуляции общественным мнением, лоббизм, биржевые махинации и т. п. 

Рейдерство традиционно разделяют на три типа: 

– «Черное» рейдерство – использование исключительно незаконных действий с целью 

установления контроля над предприятием: шантаж, подкуп, силовое проникновения на предприятие, 

подделка судебных решений, реестра акционеров и т. д.; 

– «Серое» рейдерство – сочетание квазизаконных и незаконных методов: подкуп судей для 

ускорения принятия законного решения на почве поддельного реестра акционеров, шантаж контрагентов 

предприятия для создания ситуации невозможности продолжения деятельности и т. д.; 

– «Белое» рейдерство – квазизаконные действия: срыв общего собрания акционеров, 

использование пробелов в законодательстве, забастовки, организация многочисленных проверок со 

стороны контролирующих органов [3; 4; 8]. 

Таким образом, и «белое рейдерство», которое, на первый взгляд, соответствует законным нормам 

больше, чем первые два типа, также часто связано с нарушениями действующего законодательства. 

Например, при организации забастовки происходит подкуп руководителей профсоюзов, а при 

инициировании проверок – служащих и работников контролирующих организаций. 

Между тем недружественное поглощение – это законная покупка контрольного пакета акций того 

или иного предприятия вопреки воле его руководства, но по желанию акционеров [3]. Недружественные 

поглощения, как отмечает Д. В. Зеркалов, – достаточно актуальные явления еще со времен распада 

Советского Союза. Проблемные вопросы современности заключаются в том, что в начале 

приватизационных процессов серьезных рейдеров были единицы, а сейчас их численность достигла 

критической точки [9]. Сомнительная предыстория приватизации объектов, полное отсутствие рыночной 

инфраструктуры способствуют появлению недовольных миноритарных акционеров, что в комплексе 

порождает условия, необходимые для успешного рейдерского захвата. Рейдер не может осуществить 

захват объекта, если его корпоративная история безупречна и нет ни малейших причин для судебных 

исков. Рейдер также не сможет атаковать объект хозяйственной деятельности, перекупив акции у 

миноритарных акционеров, если его владельцы консолидировали 80–100% акций [10, 11]. Наличие 

корпоративного спора – это основная «зацепка» умелого рейдера для воплощения своих амбициозных 

планов захвата. Сегодня почти каждый чиновник, от которого зависит то или иное решение, 

положительно или отрицательно влияющее на ход дела по захвату чужой собственности, одновременно с 

предложением получает компенсацию за совершение «нужного» действия. Таким образом, созданы 

условия ведения бизнеса, несущие ежедневную угрозу лишения права собственности почти каждому 

предприятию, имеющему в своих активах объекты недвижимости, земельные участки, другое 

высоколиквидное имущество. 

Одна из основных проблем, связанных с рейдерством, – это правовой нигилизм, создающий в 

обществе неуверенность в гарантированной защите права собственности со стороны государства, а также 

портящий международный имидж Украины, следствием чего являются трудности в продвижении многих 

международных проектов и делового сотрудничества. 

Следует отметить, что в нашей стране рейдерство преимущественно осуществляется не в 

производственных, а в спекулятивных целях, для перепродажи дорогой недвижимости. При этом 

производство просто уничтожается как ненужное для рейдеров, а страна теряет уникальные 

предприятия. Все это ведет з угрозам развития бизнеса, к уничтожению производства, к экономической 

катастрофе бизнеса на микроуровне. 

Таким образом, основная черта отечественного рейдерства заключается в нарушении закона, 

применении тех или иных мошеннических технологий по перехвату оперативного управления фирмой и 

реализации ее активов по своему усмотрению. 

В современном бизнесе рейдеры– это специалисты по перехвату оперативного управления или 

собственности фирмы с помощью специально инициированного бизнес-конфликта. В настоящее время 
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остается актуальным вопрос полноты семантического значения понятия «рейдерства», которое так часто 

употребляется в средствах массовой информации, представителями органов власти, политических сил.  

Необходимо так же определиться с мерами легального противостояния этому явлению. Сегодня 

буквально в каждом корпоративном конфликте, подвергающемся огласки, видят «рейдерство», не 

стремясь выяснить его социально-экономическую природу [15]. 

Рейдерская атака предприятий характеризуется индивидуальностью подхода, в то же время можно 

определить общие черты данного явления: подделка документов, предоставляемых для государственной 

регистрации юридического лица; подделка печати и подписи нотариуса на заявлении о государственной 

регистрации изменений в сведениях о юридическом  лице; подделка договора купли-продажи (аренды) 

имущества предприятия; подделка документов, дающих право на осуществление операций с акциями 

компании-цели (без участия суда); подделка трудовых контрактов и аналогичных соглашений между 

работодателем и работником, чтобы затем инициировать разбирательства в судах против работодателя и 

потребовать принятия судом мер в отношении руководства предприятия и имущества компании; 

подделка решений судов общей юрисдикции и хозяйственных судов, после чего захватчики направляют 

их в службу судебных исполнителей по месту нахождения компании-цели для принудительного 

исполнения данного судебного решения. 

Однако существует и другая сторона проблемы – это использование как рейдерами, так и 

стороной, на которую направлены посягательства, незаконных методов нападения и защиты. Итак, с 

одной стороны мы имеем отсутствие необходимой законодательной базы, которая способна защитить и 

активно предупреждать проявления недружественных поглощений, а с другой – использование 

незаконных методов, являющихся реальной угрозой для экономической безопасности 

предпринимательства и государства в  целом. 

Как известно, любой корпоративный конфликт является уникальным, поэтому и преступления, 

совершаемые в каждом конкретном случае, могут отличаться. Инициирует корпоративный конфликт, как 

правило, рейдер. 

Итак, способ разрешения спровоцированного рейдером корпоративного конфликта, связанного 

управлением активами, незаконными методами и способами в свою пользу или в интересах заказчика 

составляет основное содержание понятия «рейдерство». 

Основными факторами, которые влияют на привлекательность бизнеса для рейдеров считаем: 

1. Успешный, перспективный и устойчивый бизнес. В таком случае захват осуществляется ради 

самого бизнеса. 

2. Высоколиквидные активы, например, недвижимость, земельные участки или оборудование. При 

этом - бизнес и само существование фирмы как юридического лица является никому не интересным. 

3. Возможность включения захваченного предприятия в холдинг. При таком раскладе и бизнес, и 

активы, и сама организация поглощаются. 

Если учитывать сложившееся мнение экспертов по рейдерским захватам [3], то существуют 

четыре основных способа захвата предприятий: (1) через акционерный капитал, когда достаточно 10-15% 

акций чтобы повлиять на принятие «нужных» управленческих решений путём созыва собрания 

учредителей; (2) путём препятствий приватизации предприятия, признание её недействительной и т.д.; 

(3) скупка рейдером мелких кредиторских задолженностей предприятия с последующим требованием 

срочной и одновременной оплаты; (4) через внедренное в предприятие руководство, которое имеет право 

первой подписи в бухгалтерских и банковских документах, умышленно выводит из предприятия активы, 

берет кредиты под нереально высокие проценты.   

С целью предупреждения каких-либо сигналов на возможность захвата, менеджмент предприятия 

должен особое внимание обращать на факты получения акционерами или органами общества заказных 

писем с уведомлением о вручении, содержание которых не соответствует затратам на их рассылку (в 

частности чистые листы бумаги). Для распознавания момента подготовки к рейдерской атаке, 

необходимо сначала задать совокупность допустимых альтернатив, которые могут свидетельствовать о 

факте подготовки к рейдерскому захвату предприятия, для чего делается такой выбор: Xі, (i = 1, n = 10) 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Признаки подготовки рейдерского захвата предприятия и их обозначения 

Признаки Обозначения 

1. Активизация интереса к предприятию со стороны контролирующих и 

проверяющих структур 

Х1 

2. Систематический сбор другими лицами информации о предприятии Х2 

3. Попытки третьих лиц получить уставные документы и протоколы заседаний совета 

директоров и правления компании 

Х3 

4. Обращение миноритарных акционеров в контролирующие и проверяющие Х4 
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структуры с заявлениями о необходимости проверки деятельности предприятия 

5. Возникновение непредвиденных проблем с контрагентами и партнерами 

(неожиданно отказываются работать без предоплаты и выдвигают различные, чаще 

всего, надуманные претензии) 

Х5 

6. Получение руководством предприятия угроз или сообщений, можно считать 

составляющими психологического давления, которое должно вызвать в 

собственников чувство неуверенности или страх 

Х6 

7. Нарушение в отношении руководства предприятия или членов их семей 

надуманных уголовных дел с обязательным широким освещением этого в СМИ 

Х7 

8. Создание в СМИ "повышенного внимания" к предприятию путем освещения 

различных "махинаций" его руководства 

Х8 

9. Рост количества сделок с малыми пакетами акций субъекта хозяйствования на 

фондовом рынке 

Х9 

10. Появление лица (группы лиц), заинтересованных в приобретении долгов субъекта 

хозяйствования 

Х10 

 

Критерии, по которым определяются признаки подготовки рейдерского захвата (gj, j = 1, m), 

предоставлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Базовые критерии для определения признаков подготовки рейдерского захвата 

Критерии Обозначение 

Появление признаков g1 

Сочетание нескольких признаков одновременно g2 

Повторяемость появления признака (нескольких признаков) в течение 

определенного периода времени 

g3 

 

 

По оценкам экспертов критерии, по которым определяются признаки подготовки рейдерского 

захвата, устанавливают такие отношения преимущества в совокупности альтернатив: 

g1: x1 x2, x2 ≈ x3, x1 ≈ x4, x5 x4, x5 x6, x7 x6, x7 x8, x4 ≈ x8, x9 ≈ x10; 

g2: x1 x2, x2 x3, x3 x4, x4 ≈ x5, x5 x6, x6 ≈ x7, x7 x8, x8 ≈ x9, x9 x10; 

g3: x1 x2, x2 ≈ x3, x4 x3, x5 x4, x5 x6, x7 x6, x7 x8, x8 ≈ x9, x9 ≈ x10. 
Необходимо найти лучшую альтернативу относительно совокупности определенных критериев, то 

есть решить задачу рационального выбора альтернатив с определенной совокупности Х, на которой 

задано некоторое нечеткое отношение преимущества g1, g2, ... gm с функциями принадлежности μgj: X × X 

→ [0, 1]. 

Для определения ωi - веса i-го критерия на базе экспертных опросов сформировано матрицу 

парных сравнений (табл.3) с использованием шкалы относительной важности объектов Саати [12]. 

 

Таблица 3 

Шкала относительной важности объектов 

Оценка 

важности 

Критерии 

сравнения 

Объяснение 

выбора критерия 

1 объекты равноценные отсутствие преимущества g1 над g2 

3 один объект несколько превышает 

второй 

существует наличие слабого преимущества g1 

над g2 

5 один объект преобладает над другим существенное преимущество g1 над g2 

7 один объект значительно преобладает над 

другим 

существует видимое преимущества g1 над g2 

9 один объект абсолютно преобладает над 

другим 

абсолютное преимущество g1 над g2 не 

вызывает сомнения 

2, 4, 6, 8 промежуточные значения вспомогательные сравнительные оценки 

 

Для двух критериев, которые сравниваются между собой, в зависимости от их важности и степени 

влияния на процесс выбора среди определенных признаков подготовки рейдерского захвата, 

предлагаемых в табл. 3 значение соответственного элемента матрицы попарных сравнений в позиции (g1, 

g2). Поместим совокупность оценок важности как результат сравнения критериев, по которым 

осуществляется выбор среди определенных признаков, в матрицу А, оформленную в виде таблицы. 

Согласно приведенным в табл. 3 условиями диагональные элементы матрицы равны единице (табл.4). 
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Таблица 4 

Матрица парных сравнений критериев, по которым осуществляется выбор признаков подготовки 

рейдерского захвата 

gj g1 g2 g3 

g1 1 1/3 1/5 

g2 3 1 1/3 

g3 5 3 1 

 

Проведя определенные математические расчеты, установим степень согласованности числовых 

значений попарных сравнений критериев, по которым осуществляется выбор признаков подготовки 

рейдерского захвата, заданных предоставленной матрицей. Определяют вес критериев, по которым 

совершается выбор среди определенных признаков подготовки рейдерских захватов субъекта 

хозяйствования. Путем расчётов нами установлено: 1) появления определенных из перечисленных в 

табл. 1 признаков ω1 = 0,105; 2) сочетание нескольких признаков ω2 = 0,258; 3) повторяемость появления 

признака (нескольких признаков) в течение определенного периода времени ω3 = 0,637, 



n

j

j

1

1 . 

Для решения сформулированной задачи многокритериального выбора следует выбрать 

эффективный способ выборки векторного критерия в скалярный [13; 14]. По двум способам выборки 

выбираем по первому способу - пересечение заданных соотношений  преимущества; по второму - 

выходных отношений gj в виде суммы ωjgj и находим лучшую альтернативу по обеим выборкам. Путем 

математических расчетов мы на условных данных определили альтернативу по обоим выборкам: 

 

Шкалу вероятности реализации рейдерской атаки относительно определенного предприятия 

строим экспертным путем, задавая, в нашем случае, шкале оценки такой вид: 

до 0,4 - вероятность рейдерской атаки низкая; 

0,41-0,7 - вероятность рейдерской атаки выше средней; 

выше 0,71 - критически высокая угроза реализации рейдерской атаки. 

По проведенным расчетам относительно деятельности определенного условного субъекта 

хозяйствования, вероятность реализации рейдерской атаки высокая, ведь за альтернативой x7 (нарушение 

в отношении руководства предприятия или членов их семей надуманных уголовных дел) фактическое 

значение является критически высоким.  

Высокую степень недоминированности имеет также альтернатива x5 (возникновение 

непредвиденных проблем с контрагентами и партнерами). В совокупности полученные результаты 

указывают на высокую вероятность реализации рейдерской атаки, что подразумевает применение 

защитных мер именно по тем направлениям, по которым получены критически высокие значения. 

Выводы. Таким образом, мы исследовали рейдерство, его формы и типы. Полученные результаты 

свидетельствуют о вероятности реализации рейдерской атаки, что подразумевает выбор защитных 

мероприятий именно по тем признакам, по которым получено критически высокие значения вероятности 

реализации рейдерской атаки. Однако каждый конкретный случай рейдерства требует индивидуального 

подхода. Количество традиционных способов защиты ограничено, но если их объединить, то для 

конкретной ситуации рейдерского захвата можно получить такие комбинации, которые смогут 

гарантировать победу в корпоративной войне. 

Построение эффективной, высокоразвитой, конкурентоспособной экономики невозможно без 

полноценной системы её защиты. Эффективная система защиты собственного бизнеса нужна всем. 

Только при таком комплексном подходе государство сможет защитить как каждого из бизнесменов, так 

и общество в целом.  

 

Литература 

[1] Kalashnikov A. (2007), Some problems of information and analytical support of the security business, in 

particular protection against hostile takeovers // Antireyder. Lviv, 2007.  P. 9-15. 

[2] Capturing the property in Melitopol. [Electronic resource]. Site "Antireyd." - Access: 

http://antiraider.org.ua/2009/05/04/zakhvat-sobstvennosti-po-melitopolski.html 

[3] Zhyvko Z. (2009), Raiding: enzyme rinkovoї ekonomіki.Monografіya.  Lviv: TzOV "League of the-Pres», 

2009.  270 p. 

[4] Zadykhailo D. (2003), Corporate governance: studies. Benefit. M .: Folio, 2003. 687 p. 

[5] Delyagin M. (2006), Raiding: black business in Russia: analytical report of the Institute of Globalization 

Problems / MG Delyagin. - M., 2006. 

 0;0;0;1;0;726,0;516,0;0;0;0)(
2

Xнд

Q

http://antiraider.org.ua/2009/05/04/zakhvat-sobstvennosti-po-melitopolski.html


 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

419 
 

[6] Veretyuk C. (2001), Corruption: Definition, Causes, appearance, impact on the economy // Economy of 

Ukraine, 2001.  № 3. - P. 66-74. 

[7] Economic Encyclopedia. Political Economy  (1979), / hl. Ed. A.M.Rumyantsev. M .: Soviet Encyclopedia, 

1979. - T. 3. N. - sociological school. - 624 p. 

[8] Protection of economic information: the manual (2002), / N.N.Brailovsky, V.A.Khoroshko, D.V.Chirkov, 

M.E. Shelest; of Ed. prof. V.A. Khoroshko. - K .: of NAU, 2002. - 78 p. 

[9] Zerkalov D.V. (2008), Raiders: manual. - Ed. second stereotype. / Dmitry mirror. - K .: Dakor; CST; Basis, 

2008. - 244 p. - (Series: International and national security). 

[10] Iosyfovich D. (2004), Functional management in the fight against anti-corruption // Law of Ukraine, 2004. 

№ 8. P. 79-81. 

[11] Zhivko ZB protection of business entities from the raids: the scheme and the criteria for determining / 

Z.B.Zhivko // Problems and prospects of development of cooperation between the countries of South-Eastern 

Europe under the Black Sea Economic Cooperation, and GUAM: sb.nauch.trudov . - Vinnitsa: Donetsk National 

University, 2014. - P.112 - 116. (316.). ISNN 1990-9187 

[12] Saaty T. (1993),  Decisions. Analytic hierarchy; per. from English. M .: Radio and Communications, 1993. 

315 p. 

[13] Zaichenko Y.P. (2006), Doslіdzhennya operatsіy [pіdruch.] / 7th appearance., Pererob. she extra.  K .: 

Word, 2006.  816 p. 

[14] Melnikov O.V., Karaim M.M. (2013), Multi-choice alternative optimal solution to crisis in the guarantee of 

economic security based on fuzzy preference relations // // Scientific Bulletin of National Forestry University of 

Ukraine. 2013. № 23.3. - P. 355-362. 

 

 

Recenzenti:  

Рецензент:доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры финансово-

экономической безопасности, учета и аудита Украинской академии книгопечатания Штангрет 

Андрей Михайлович. 

prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. MBA - VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 

 

 

 



 
KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 /2015 

 

420 
 

Mimoriadné číslo Košickej bezpečnostnej revué 2/2015 bolo vydané v rámci  
 
9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie 
 

BEZPEČNÉ SLOVENSKO 
V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 

konanej v dňoch 12. - 13. november 2015, v Košiciach, Slovenská republika 

 

 

CIELE A SEKCIE KONFERENCIE 
 

Hlavným zámerom realizácie tohto podujatia je snaha nadviazať na každoročne 
organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Tento rok sme sa 
rozhodli koncept a výsledky tohto podujatia znásobiť rozšírením pôvodnej agendy 
Konferencie z “európskeho” na „euroatlantický“ rozmer.  Toto rozhodnutie bolo 
nevyhnutné vzhľadom na fakt, že dnešná bezpečnosť a výzvy, ktorým Európa a jej 
partneri čelia, je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického 
bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, 
pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej 
spolupráce.  
Konferencia sa tematicky bude venovať niekoľkým oblastiam a jej zámery budú 
viacdimenzionálne, orientované na skúmanie otázky vnímania rozličných 
bezpečnostných oblastí a bezpečnostných hrozieb, ktoré môžu mať zásadný vplyv na 
euroatlantický región. Diskusia bude vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným 
hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia, o rozličných bezpečnostných systémoch a 
spôsoboch ich riadenia na Slovensku, ale aj v kontexte širšieho euroatlantického regiónu 
vrátane Východnej Európy. Zámerom konferencie bude pomôcť Ukrajine s riešením jej 
bezpečnostných problémov, posilniť jej inštitúcie v oblasti reformy bezpečnostného 
sektora, strategickej komunikácie a medzinárodnej bezpečnostnej integrácie.  
Cieľom konferencie bude analyzovať vzájomné vzťahy medzi Ukrajinou a štátmi a 
inštitúciami euroatlantického priestoru, pričom diskusia bude tiež venovaná 
skúsenostiam a dopadom integrácie do NATO na bezpečnostný sektor s dôrazom na 
posilnenie funkčného fóra a väzieb spolupráce medzi inštitúciami pôsobiacimi v sfére 
euroatlantickej bezpečnosti. 
 
 
Sekcia č.1 - RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV A ZAISTENIE 
CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV A INFORMÁCIÍ 
Predseda sekcie : prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. 
Výbor sekcie : prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., doc. Ing. Stanislav Križovský, PhD., mim. 
prof.  
Tajomník sekcie : Ing. Jozefína Drotárová 
 

Diskusné témy: Bezpečnostný manažment, bezpečnostné aspekty ochrany osôb a 
majetku, bezpečnostné technológie pre ochranu osôb a majetku,  extrémizmus a 
kriminalita, prevencia kriminality, krízový manažment štátu, protipovodňový manažment, 
logistika krízových situácií, sily a prostriedky Integrovaného záchranného systému, 
Hasičský a záchranný zbor, cezhraničná spolupráca, záchranné služby, ochrana 
obyvateľstva. Finančné a ľudské zdroje, hospodárstvo SR a jeho globalizačné procesy, 
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kvalita podnikania a nástroje riadenia podnikateľských rizík, manažment kvality, 
prepojenie teórie a výskumu s hospodárskou praxou, ekonomická bezpečnosť. 
Informačné a  komunikačné technológie (IKT) a  ich bezpečnosť, ochrana osobných 
údajov, hardvérové ochrany, technická bezpečnosť IKT, počítačová kriminalita, tvorba 
plánov zabezpečenia bezpečnosti informácií, riešenie vybraných modelových situácií 
narušenia bezpečnosti informácií. Bezpečnosť v doprave a dopravnom stavebníctve, 
bezpečnosť v logistike, dopravná infraštruktúra na riešenie krízových situácií, riadenie a 
technológie dopravných procesov v krízových situáciách, súdne inžinierstvo. 
Environmentálne dôsledky nárastu industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a 
prevencia, globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany lokálnych 
environmentálnych poškodení, legislatíva v environmentálnej bezpečnosti. 
 

 

Sekcia č.2 - Z NÁRODNEJ DO EUROATLANTICKEJ AGENDY A MODERNÉ 
CHÁPANIE GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI 
Predseda sekcie: prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.,  
Výbor sekcie: prof. Lesya Mironivna Tomanevych, PhD., doc. Vasyl Myronovych 
Zaplatynskyi, PhD. 
Tajomník sekcie: Ing. Jana Antalíková 
 
Diskusné témy: Reforma bezpečnostného sektora a výzvy v post-sovietskych krajinách, 
získané skúsenosti (lessons learned) pre Ukrajinu, asymetrické aspekty európskej a 
národnej bezpečnosti, nové teoretické a metodologické prístupy v súčasnom výskume 
štátnej bezpečnosti. Globálne hrozby a riziká, úloha NATO pri obrane a zaistení 
bezpečnosti členských štátov, euroatlantický bezpečnostný manažment, bezpečnostné 
riziká a ich riešenie, zabezpečenie Schengenského priestoru, migračná a azylová 
politika. Harmonizované vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a obrany, štandardy NATO, 
medzinárodná vojenská, obranná a bezpečnostná spolupráca, právne aspekty 
bezpečnosti v kontexte NATO a Európskej únie (EU). Bezpečnostné technológie, 
garantovanie bezpečnosti v euroatlantickom priestore, medzinárodný krízový 
manažment, krízové situácie, simulácia a modelovanie v oblasti bezpečnosti. 
Postkonfliktná rekonštrukcia, Európska obranná agentúra, európsky bezpečnostný a 
obranný priemysel, kyberzločin a kyberpriestor, koncepcia kybernetickej bezpečnosti, 
kybernetická dimenzia. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EU, miesto a úloha 
Európskej komisie a programu Horizont 2020 v kontexte podpory euroatlantickej 
bezpečnosti, projektová podpora NATO, program bezpečnostných investícií (NSIP) 
NATO. 
 

 

Konferencia bola spolufinancovaná Sekciou verejnej diplomacie NATO 
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The special edition of Košická bezpečnostná revue was published  within 
 
the 9th International Scientific Conference 
 

SECURE SLOVAKIA 
IN THE EURO-ATLANTIC REGION  
held on 12-13 November in Košice, Slovakia 
 

 
CONFERENCE OBJECTIVES AND SESSIONS 
 

With the realization of the project we are trying to accomplish and tie up to the annual 
organized Conference „Secure Slovakia and European union”. This year, we have 
decided to widen the contribution and outcomes of the Conference by expanding the 
agenda of the Conference from the “European” to “Euro-Atlantic” agenda. This has been 
the decision that was necessary to make considering the fact, that contemporary security 
challenges Europe and its partners are facing, can be effectively solved only within the 
common and stable Euro-Atlantic security environment composed of equivalent national 
partners, willing to help each other through international security cooperation 
instruments. 
Conference topics will be divided into multiple areas, aimed at the issue of perception of 
different security areas, different internal security threats which could have wider impact 
on the Euro-Atlantic region. Discussion will cover different approaches to particular 
security threats and their perceptions and solutions, different security systems and their 
management in the Slovak Republic, but also within the wider Euro-Atlantic region and 
also Eastern Europe. The focus of the Conference is to help Ukraine strengthen its 
institutions in the field of security sector reform, strategic communication and 
international security integration. The goal of the Conference will be dedicated to 
relations between Ukraine and Euro-Atlantic states and institutions, while discussion will 
be devoted to experiences from the impact of NATO integration on security sector, 
focused on strengthening of the functional forum and tying up further cooperation among 
institutions operating in the Euro-Atlantic sphere. 
 
 
SESSION No. 1 - SECURITY SYSTEMS CONTROLING AND PROTECTED 
INTERESTS AND INFORMATION ASSURANCE 
Chairman of the Section: Prof. Ing. Josef Reitšpís, Ph.D.,  
Session Committee: prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., prof. Ing. Stanislav Križovský, PhD.   
Session Secretary: Ing. Jozefína Drotárová 
 
Discussion topics: Security management, security aspects of personnel and property 
protection, security technologies for personnel and property protection, extremism and 
crime, crime prevention, crisis management of the state, anti-flood management, 
logistics of crisis situations, forces and means of the Integrated Rescue System,  Fire 
and Rescue Corps, cross-border cooperation, rescue services, protection of population. 
Financial and human resources, economy of the Slovak Republic and globalization 
processes, quality of business and business risk management tools, quality 
management, association of theory and research with economic practice, economical 
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security. Information and communication technologies (ICTS) and their security, 
protection of personal data, hardware protection, technical ICTS security, cybercrime, 
building plans of information security assurance, and solutions of selected model 
scenarios of information security breaches. Traffic and transport construction safety, 
safety in logistics, transport infrastructure for crisis situations solutions, management and 
technologies of transport processes in crisis situations, forensic engineering. 
Environmental consequences of industrialization and transport expansion, ecological 
disasters and prevention, global threat of the environment, protection solutions of the 
local environmental damage, environmental safety legislation. 
 

 

SESSION No. 2 - FROM NATIONAL TO EUROATLANTIC AGENDA AND MODERN 
UNDERSTANDING OF THE GLOBAL SECURITY  
Session Chairman: prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.,  
Session Committee: prof. Lesya Mironivna Tomanevych, PhD., doc. Vasyl Myronovych 
Zaplatynskyi, PhD. 
Session Secretary: Ing. Jana Antalíková 
 

Discussion topics: Security sector reform and challenges in the post-soviet republics, 
lessons learned for Ukraine, asymmetric aspects of the European and national security, 
new theoretical and methodological approaches in the contemporary national security 
research. Global risks and threats, role of NATO as a guarantor of the member states’ 
security and defense, Euro-Atlantic security management, security risks resolutions, 
security of Schengen area, migration and asylum policy. Harmonized education of 
security and defense related spectrum, NATO standards, international military, defense 
and security cooperation, legal aspects of security in the NATO and European Union 
(EU) context.  Security technologies, security guarantee in the Euro-Atlantic region, 
international crisis management, crisis situations, simulation and modelling of security 
based scenarios. Post-conflict reconstruction, European Defense Agency, European 
security and defense industry, cybercrime, cyberspace, cybersecurity concept, cyber 
dimension. EU Common Security and Defense Policy, objectives and tasks of the 
European Commission and Horizon 2020 in the context of Euro-Atlantic security support, 
NATO project generation support and NATO Security investments program (NSIP).  
 
 

The event was co-sponsored by NATO Public Diplomacy Division 


