


9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 

9th International Scientific Conference - SECURE SLOVAKIA IN THE EURO-ATLANTIC REGION 

VŠBM v Košiciach, 12. - 13. november 2015, KOŠICE, Slovakia 

1 

 
recenzovaný vedecký časopis Košická bezpečnostná revue, 2/2015, ISSN 1338-4880 (tlačená verzia), ISSN 1338-6956 (online) 

 

MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE INFORMAČNÝCH PROCESOV 

V BEZPEČNOSTNOM SYSTÉME 

Optimization possibilities of information process in security system  

 

Vladimír Andrassy a Matúš Grega  
 

Úlohou bezpečnostného systému je minimalizovať potencionálne 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. 

 

 

 

 

 

VYBRANÉ ASPEKTY ZABEZPEČENIA KVALITY PRODUKTOV A SLUŽIEB 

NA ÚČELY OBRANY V RÁMCI NATO A  NA SLOVENSKU 

Selected Aspects of quality assurance of Products and services for defence purposes 

within the NATO and  Slovakia 

 

Karol Balog a Ivan Koblen   
 

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. 
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NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ V OBLASTI POMOCI OBETIAM 

KRIMINALITY 

Proposal preventive measures to help victims of crime 

 

Mikuláš Bodor 
 

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 

 

 

 

 

 

TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY ZABEZPEČOVANIA A UCHOVÁVANIA 

PROBLEMATICKÝCH PROCESNÝCH DÔKAZOV  

Legal aspect of providing and strorage of questionable evidence at court 

 

 

Janusz Bryk  
 

The problem of Polish criminal procedure protection, transport, storage and final disposal so. hard 

evidence process is mainly based on regulations contained in Art. 232a of the Code of Criminal 

Procedure (OJ 1997 No. 89, item. 555) and the provisions of the Council of Ministers of 14 

December 2012. On the entities authorized to provide storage and destruction in criminal 

proceedings objects and substances posing a danger to life and health (OJ 2012 poz.1486). To the 

difficult process of evidence include, in particular, weapons, ammunition, explosives or 

flammable, radioactive materials, toxic substances, suffocating or stinging, narcotic drugs, 

psychotropic substances and their preparations, and precursors of category 1, as well as tobacco 

products and alcoholic beverages.The article includes an explanation of the concepts of objects 

and substances which are classified as hard evidence of the process and the problems associated 

with their collection and storage for the purpose of criminal proceedings. 
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TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV AKO ŠPECIFICKÝ PRÍPAD ANALÝZY 

BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK 

The creation of crisis scenarios as a specific case of the security risk analysis 

 

Ján Buzalka  

 
 

Tvorba a využívanie krízových scenárov, filozofické zdroje, stochastické chápanie bezpečnostnej 

reality, neistota a neurčitosť javov a procesov v bezpečnostnom prostredí, neurčitosti je možné 

len 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. 

 

 

 

 

 

VÝZNAM DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV A MOŽNOSTI ICH 

FINANČNEJ A MATERIÁLNO – TECHNICKEJ PODPORY 

The importance of Voluntary fire brigades and the possibilities of their financial and 

material - technical support 

 

  Jozefína Drotárová a Peter Palko 

 
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 DHZ, 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. 
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O BEZPEČNOSTI PODNIKU 

About Enterprice Security 

 

Imrich Dufinec 

 

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. 

 

 

KRIMINALITA V POĽSKU 

Criminality in Poland 

 

Jacek Dworzecki 

 

Článok sa bude týkať kriminality v Poľsku. Budú prezentované súčasné trendy trestnej činnosti 

v Poľsku. 

 

 

OBSZARÓW FUNKCJONOWANIA GMIN DORZECZA KAMIENNEJ 

(FINANSE, ŚRODOWISKO, INFRASTRUKTURA) 

The Assessment of the functioning areas of the Kamienna basin municipalities (finance, 

environment, infrastructure)  

 

Paweł Dziekański  
 

 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). 
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SKÚMANIE SUBJEKTÍVNEJ A OBJEKTÍVNEJ STRÁNKY STAVU 

BEZPEČNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONTEXTE AKTUÁLNYCH 

HROZIEB 

The research on subjective and objective status of the Slovak republic security in terms 

of actual threats 

 

Viera Frianová 
 

Článok sa zaoberá problematikou vnútornej bezpečnosti.  Autorka v ňom sústreďuje pozornosť 

na subjektívnu a objektívnu stránku stavu bezpečnosti. Prezentuje výsledky uskutočneného 

teoretického i empirického skúmania problematiky. Poukazuje na hrozby prevažne 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.     

 

 

VPLYV MOBILNÉHO TELEFÓNU NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS A ZDRAVIE 

ČLOVEKA 

The impact of the mobile telephone on the human body and health. 

 

Miroslav Habovčík, Peter Havaj, Dušan Repčík  
 

V článku je kladený dôraz predovšetkým na účinky elektromagnetického žiarenia, ktoré mobilne 

telefóny vyžarujú, jeho nepriaznivý vplyv na človeka a následky žiarenia na ľudský organizmus. 

Otázka vplyvu mobilných telefónov na ľudský organizmus a zdravie človeka je zaujímavá tým, 

že treba dodržiavať základné zásady používania mobilných telefónov, ktoré znižujú riziko 

žiarenia a zmierňujú jeho následky. V závere sú spomenuté niektoré výskumné štúdie o vplyve 

mobilných telefónov na ľudský organizmus a zdravie človeka 

 

 

RUČNÉ PALNÉ ZBRANE VO VÝZBROJI POLICAJNÉHO ZBORU 

 Small arms in the armaments of the Police Force 

 

Peter Havaj a Dušan Repčík   
 

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.  
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MODELY BEZPEČNOSTI 

Security models 

 

Martin Hromada 
 

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. 

 

 

 

 

 

VPLYV MĚDIÍ V GLOBÁLNOM BEZPEČNOSTNOM PROSTREDÍ/ 

MEDIÁLNE OPERÁCIE 

Influence of the media in the global security environment/ media operations 

 

Vojtech Jurčák a  Andrea Rišianová 
 

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. 
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VPLYV KOZMICKÉHO POČASIA NA NEHODOVOSŤ  

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

  The influence of space weather on traffic accidents in Slovakia 

 

Mária Kancírová a  Martina Vacková  

 
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. 

 

 

REALIZACE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI HASIČSKÝM 

ZÁCHRANNÝM SBOREM ČR 

Executing the preventive education activities by the Czech republic fire department 

 

 Štěpán Kavan a Jana Mejzlíková 
 

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. 

 

 

PASSENGERS' DATA PROTECTION (PNR) IN THE AIR TRANSPORT IN 

THE CONTEXT OF COMBATING TERRORISM AND OTHER SERIOUS 

CRIMES 

 

 Magdalena Kędzior  
 

Criminal activities on a global scale are gaining in dynamics in recent years, and at the same time 

this phenomena are becoming more sophisticated.  The European Union’s response to these new 

threats was, among others, a call on the Commission to submit a proposal for the use of 

passengers' data in air transport ( Passenger Name Records) to prevent terrorism and serious 

crime. The point of the planned reform is to create in Europe a system of airline passenger data 

(PNR) and to facilitate the access hereto. The purpose of this paper is therefore to present and 

evaluate legal regulation of protection of airline passenger data in light of the provisions of the 

proposed EU directive. This issue is outlined against the general rules on data processing and 

supplemented by specific PNR data protection issues in relations with the United States. 
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GLOBAL 8D - NÁSTROJ ZLEPŠOVANIA KVALITY V AUTOMOBILOVOM 

PRIEMYSLE 

Global 8D – The tool for improvemnet the quality in the automobile industry  

 

Juraj Kliment ,  Marek Šolc  
 

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.     

 

 

 

 

NOWE WYMIARY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI 

New dimensions of threats to personal safety 

 

Tomasz Konopka and Dorota Zarębska-Piotrowska 
 

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 conclusions.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.  
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BEZPEČNOSTNÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ PODNIKOVÉHO 

VZDELÁVANIA 

Security education as part of company education 

 

Lucia Kováčová 
 

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.  

 

 

ADAPTÁCIA VYSOKEJ ŠKOLY BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 

V KOŠICIACH NA PODMIENKY MODERNEJ VEDOMOSTNEJ 

SPOLOČNOSTI 

Adaptation of University of Security Management in Košice in the terms of modern 

knowledge-based society 

 

Stanislav Križovský and  Denisa Bocáková 

 
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.  

 

 

 

TECHNIKA OPERACYJNA JAKO ŚRODEK WYKORZYSTYWANY W 

PRZECIWDZIAŁANIU  KRADZIEŻY    W OBIEKTACH  HANDLOWYCH 

Operations techniques, described as set of tools used to prevent shoplifting  in retail.  

 

Krzysztof Kucharski  
 

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. 
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K TEORII BEZPEČNOSTI  

On the theory of security 

 

Lukáš, Luděk  
 

Bezpečnostní věda patří mezi bouřlivě se rozvíjející oblasti lidského poznání. Její rozvoj probíhá 

po jednotlivých sektorech a druzích bezpečnosti. Kodaňská škola rovněž 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. 

 

 

 

 

 

MODERNÉ PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY TVORIA EKONOMICKÚ 

BEZPEČNOSŤ MALÝCH PODNIKOV NA ZÁKLADE BENCHMARKINGU 

Modern problems and prospects of formation of economic security of small business 

enterprises on the basis of a benchmarking 

 

Svetlana Lykholat 
 

Management of safety of small business, influence of anti-terrorist operation on development of 

business in Ukraine and the world, transformational changes, safety of business, system of 

indicators of safety of business, application of a benchmarking in system of state regulation of 

development of business and its adaptation for the complex analysis of efficiency of infrastructure 

of small business, marketing investigation, implementation of world experience, global threats 

and risks, integration functional and technological intersectoral educations, collisions of 

terminology, model of development of enterprise structures, permanent threat, risk management 

reference indicators, rational and irrational approaches, variable and invariativny trends, Forsythe, 

I-A-P-T-E risk management, standard legal support, legitimation, konstellyation of indicators of 

efficiency of safety of business, world rating estimates of safety of business, Index of global 

competitiveness of The Global Competitiveness Index, economic and political consequences, role 

of local councils and public organizations, ensuring safe business. 
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VYUŽITIE TYPOVÉHO KRÍZOVÉHO SCENÁRA „ÚNIK NEBEZPEČNEJ 

LÁTKY PRI DOPRAVNEJ NEHODE“ PRI VÝCVIKU UKRAJINSKÝCH 

DOBROVOĽNÝCH ZÁCHRANÁROV 

Aplication typical crisis scenarios „ Spills of hazardous substances in a traffic 

accident“ for the training of Ukrainian voluntary paramedics 

 

Milan Marcinek 
 

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 

 

 

BEZPEČNOSŤ EURÓPY V KONTEXTE VZŤAHOV S RUSKOM A DOPADOV 

ARABSKEJ JARI 

European security in the context of relations with Russia and impacts of Arab Spring 

 

Martin Mašľan  
 

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. 
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A JEJ VÝZNAM V OCHRANE KRITICKEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY  

Cybernetic security and its meaning in terms of  critical infrastructure 

 

Michaela Melková - Rastislav Kazanský 
 

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. 

 

 

 

 

STRATÉGIA VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI EÚ A JEJ IMPLEMENTÁCIA V 

PODMIENKACH SR 

The Internal Security Strategy of EU and its implementation in the conditions of the SR 

 

Michaela Mlynárová a Pavel Nečas 

 
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. 

 

 

 

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV V RÁMCI PANEURÓPSKEHO 

SYSTÉMU eCALL 

Data protection and security within the pan-European eCALL system 

 

Jana Moravčíková  a Ľubomír Moravčík   
 

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 inteligentné dopravného 

systému nazývaného ako eCall. 
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WIKTYMOLOGIA KULTUROWA A PRZESTĘPSTWO Z NIENAWIŚCI 

Izabela Nowicka 
 

Wystąpienie będzie poświęcone problematyce występowania ofiar przestępczości na tle 

zachowań kulturowych  społeczeństwa w korelacji z przestępstwami z nienawiści.  

 

 

 

  

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI – Zarys problematyki 

Energy Security in Poland 

 

Antoni Olak, Bogusław Ślusarczyk, Karolina Olak 

 
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. 

 

 

 

 

ZBRAŇOVÉ AMNESTIE AKO NÁSTROJ UDRŽANIA VNÚTORNEJ 

BEZPEČNOSTI A PORIADKU  ŠTÁTU 

Gun amnesty as a means of maintaining internal security of the State 

 

Peter Palko 
 

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. 
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SÚČASNÉ ZMENY V BEZPEČNOSTNOM PROSTREDÍ - SOCIÁLNE  

HROZBY A RIZIKA   

Current changes in security environment – social threats and risks 

 

Mária Petrufová a  Lubomír Belan 
   

Autori v článku v článku riešia nevyhnutnosť poznania súčasných zmien v bezpečnostnom 

prostredí. Dopad zmien na ľudí v organizáciách je často fatálny. Je  dôležité poukázať na základné 

hodnoty súčasnej modernej spoločnosti a zvyšovať úroveň bezpečnosti aj v podmienkach 

vojenských organizácií. Narastá ohrozenie ľudskej populácie v súvislosti s prírodnými, 

technickými a technologickými katastrofami. V podmienkach OS SR je problematika bezpečnosti 

človeka, ľudí, organizácii a celej spoločnosti  prvoradým záujmom. 

 

 

 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I POTĘGA PAŃSTWA. 

STUDIUM NAUKOWE  

The national security culture and the power of the state. A scientific study 

 

Juliusz Piwowarski,  
 

Article presents the form and perspectives for scientific research provided in the area of 

measurement of the power of state. Author sees the power of state as a part of security culture 

concept. Several ways of analysing and scientific research methods are presented, with their 

advantages and disadvantages, stressing both qualitative and quantitative factors. The theoretical 

basis is also included, with presentation of many different approaches. 

 
 

 

THE MODEL OF EVALUATION OF EFFICIENCY AND CHOICE OF 

AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS FOR THE SAKE OF 

IMPROVEMENT OF THE SECURITY OF THE ACTIVITIES OF 

ENTERPRISES 

 

 Vladimir Polishchuk  

 
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. 
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ISLAMSKÝ ŠTÁT A JEHO SKUTOČNÉ POZADIE 

Islamic State and its real background 

 

Dušan Repčík a  Peter Havaj  
 

Vznik Islamského štátu v Iraku a v Sýrii pred niekoľkými rokmi bol netradičným vyvrcholením 

pokračujúceho nepretržitého islamistického snaženia džihádistov. Je užitočné poznať príčiny a 

súvislosti, ktoré možno spájať s jeho vznikom, pretože jeho vznik je veľkým výkričníkom 

mierovému spolunažívaniu národov na celom.  

 

 

 

DECISION SUPPORT TOOL FOR LOGISTIC OPERATIONS OF FLOOD 

MANAGEMENT 

 
Ladányi Richárd 

  
There are few results in literature survey regarding the IT support of operative logistics planning 

in the field of flood disaster management, especially in Central-Europe in contrary with results of 

calculating the flood risks. Forecasting flood crisis on the basis of the water related risks is 

advantageous only if the successor logistics activities help to avoid or minimize the effects of the 

disaster situation. The typical problems are for example the related, but not not consistent 

databases; missing proactive geoinformatics support for decision making, which is usually 

applied for visualisation; missing planning support for crisis situation to develop up-to-date crisis 

management action plans and trainings. A formal project (FLOODLOG) cooperation was done 

between VSBM and BZN Ltd. The aim of the project was to develop a methodology and 

a geoinformatics based demonstration tool for supporting decision making related to operative 

logistic tasks at flood crisis situations. The acclaimed results of the project proved that the 

potential of such a tool is relevant and can be further developed. In the presentation a short 

introduction of the triggering reasons of the project development, and its revealed perspective 

potentials will be presented. 
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SPOLEČNÁ  BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE. 

HROZBY A RIZIKA V JEJICH AKTUÁLNÍCH OBECNÝCH A 

SPECIFICKÝCH FORMÁCH 

Common security and defence policy of the European Union. Safety threats and risks in 

their current general and specific forms  

 

Petr Rožňák  
  

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. 

 

 

 

 NEDOSTATOČNÁ EFEKTIVITA REALIZÁCIE NÁVRATOVÝCH 

OPATRENÍ A JEJ NEGATÍVNE VPLYVY NA EURÓPSKU BEZPEČNOSŤ 

Inadequate effectiveness of the return measures realisation and its negative impacts 

onto the European security 

 

Emil Semjan  
 

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. 
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DIGITALIZACE, DOKAZOVÁNÍ, IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE V 

PROCESU VYŠETŘOVÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY 

Digitization, evidencing, identification and authentication  in the process of cybernetic 

criminality investigation 

 

 Vladimír Smejkal, Viktor Porada, Eduard Bruna 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

VAT TAXATION OF AGRICULTURE IN POLAND  

 

Bożena Sowa 
 

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.    
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NEKONCEPČNOSŤ EURÓPSKEJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ 

POLITIKY V OTÁZKACH ZRÚTENIA ŠTÁTU 

Inconsistency in the European security and protection politics in terms of a failed state 

 

Lucia Spišiaková 

  

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 rozpad štátu, ktorý je spájaný 

s korupciou, zneužívaním moci slabými inštitúciami a občianskymi vojnami. Pričom ako klasické 

príklady takéhoto stavu možno uviesť Somálsko, Libériu či Afganistan za vlády Talibanu. Avšak 

aj napriek identifikácie hrozby zlyhania štátu, neexistuje doposiaľ žiadny 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. To že EÚ nebola dlhé roky schopná jav 

zlyhania štátu identifikovať a jasne pomenovať, neznamená jeho neexistenciu. 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. 

    

 

 

 

K NIEKTORÝM MOŽNOSTIAM DETEKCIE DAŇOVÝCH ÚNIKOV 

A DAŇOVEJ KRIMINALITY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

On the possibilities of tax fraud detection in the Slovak republic 

 

Jozef Stieranka 

 
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. 
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ZÁSOBY V BEZPEČNOSTI LOGISTIKY V OS SR 

Supplies in safety logistics of the armed forces  SR 

 

Školník Miroslav a Martin Marchevka 

  
 The aim of the article is to introduce the system of generation and creation of stockpiles in the 

Armed Forces of the Slovak Republic. To explain the underlying basis and principles for logistical 

stockpiling during the peacetime as well as for international crisis management operations. 

 

 

 

KĽÚČOVÉ ASPEKTY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V 

UTEČENECKÝCH TÁBOROCH  

Key aspects of health care in the immigration camps 

 

Miroslav Školník a František Gubáš 
 

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. 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR V PRAXI 

Safety education in the Czech Republic in practice 

 

Vladislav Štefka  

 
Praktické zkušenosti se vzděláváním pracovníků bezpečnostních služeb v České republice přináší 

mnohá úskalí s jeho realisací.Systém je nastaven velmi složitě, praktické provádění je vysece 

formální a neodpovídá potřebám praxe 
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ŠTRUKTÚRA DOBROVOĽNÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – ORAVA 

RESCUE SYSTEM 

Voluntary rescue system structure – Orava rescue system 

 

 Jozef Turac 
 

Článok je zameraný na možnosti vzniku dobrovoľných záchranných zložiek na Slovensku. 

Zaoberá sa úlohami dobrovoľných zložiek, ich využitím pri riešení krízových situácií. Rozoberá  

ORAVA RESCUE SYSTEM - dobrovoľnú neziskovú organizáciu, jej poslanie, úlohy, činnosť. 

Poukazuje na sily a prostriedky, ktorými ORAVA RESCUE SYSTEM disponuje. Opisuje  

materiálno-technické vybavenie združenia, jeho  súčasnú organizačnú štruktúru. V závere 

rozoberá možnosti ďalšieho rozvoja ORS. 

 

 

 

SECURITY AND DEFENSE SECTOR REFORM IN UKRAINE: LESSONS 

LEARNED AND PERSPECTIVE 

 

Oleksandr Tytarchuk  
 

This article provides general overview of the Security and Defense Sector Reform in Ukraine 

being among key tasks in addressing current challenges and threats to the national security posed 

by Russia’s aggressive behavior. The primary focus is placed on interim results of the declared 

comprehensive reform of the National Security Support System and establishing effective 

Security and Defense Sector based on the national efforts done as well as international support 

provided by the EU and NATO Member States. According to the author, the process of reforming 

Security and Defense Sector in terms of regulatory support might generally be considered as quite 

successful one and characterized by own special features related to obtaining practical experience, 

both positive and negative. At the same time, author points out that recent experience has shown 

the danger of carefully developed plans and programs in this area to remain largely on paper not 

being fully implemented. 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 Russia’s aggressive 

aspirations towards not only Ukraine but also the whole Euro-Atlantic area 
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REFORMA BEZPEČ 

NOSTNÉHO SEKTORA V 21. STOROČÍ:  MIER A ROZVOJ 

The XXIst century Security Sector Reform: Peace & Development 

 

Jozef Ulian  
 

Autor porovnáva pôvodný zámer RBS a reálny stav v konfliktných krajinách. Odporúčania pre 

relevantné medzinárodné organizácie, pre V4 a pre Slovensko vychádzajú z čiastkových záverov. 

The author comprises an original intent of Security Sector Reform to current results in some 

conflict countries. Some recommendations, which come out of the results, are aimed to relevant 

international organizations, as well as the Slovak Republic in the V4 Countries context.    

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – MIESTO 

A POSTAVENIE V BEZPEČNOSTNOM SYSTÉME SLOVENSKA 

The Security Council of the Slovak Republic – the position in the Slovak security system 

 

Jaroslav Ušiak a Ľubomír Klačko  

 
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. 
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BEZPEČNOSŤ OSÔB A OCHRANA MAJETKU V BUDÚCNOSTI 

Security of persons and property in the future 

 

Andrej Veľas a Ladislav Mariš 
 

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. 

 

 

 

 

Защита информации в системе безопасности предприятия 

 

 Anastasiia Volnykh 
 

Аннотация. В статье исследованы возможности привлечения частного сектора для 

решения правоохранительных проблем в технической и охранной областях, что в ряде 

случаев объясняется недостаточной подготовкой сотрудников полицейских органов и 

специальных служб для решения некоторых специфических задач на соответствующем 

профессиональном уровне. 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. 
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THE SECURITY OF NEEDS OF HUMAN 

 

Vasyl Zaplatynskyi 
 

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. 

 

 

 

 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF HUMAN 

CAPITAL INVESTMENT UNDER CONDITIONS OF INFORMATIONAL 

SOCIETY 

 

Zinaida Zhyvko, Olha Podra, Anastasiia Volnykh 
 

 
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 
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Основные факторы рейдерства и их влияние на уровень безопасности 

предприятия 

 

Zinaida Zhyvko 
 

Аннотация. В статье исследованы сущность процессов поглощения, слияния и рейдерства 

в отечественной экономике. Проведен анализ факторов, влияющих на вынужденное 

банкротство предприятий, рост напряженности в украинском обществе и активизацию 

рейдерства. Дана характеристика рейдерства и проведена классификация основных 

факторов-предпосылок рейдерства. Проведен анализ опыта европейских стран в борьбе с 

противозаконными захватами предприятий. Опыт противодействия рейдерству в других 

странах может быть использован в противодействии рейдерским захватом отечественными 

предприятиями. Для противодействия незаконному захвату предприятий в Украине 

осуществлен ряд организационно-правовых мероприятий, в частности, созданы 

общественные организации и принят ряд законов. Однако, законодательная база 

противодействия рейдерству остается еще несистемной и слабой. Полномочия по 

противодействию рейдерству, его первопричины и последствия в Украине относятся к 

компетенции нескольких  органов государственной власти и управления (Кабинет 

Министров Украины, Министерство внутренних дел Украины, органы прокуратуры, 

Служба безопасности Украины) Но перечень выполняемых этими структурами задач в 

сфере противодействия рейдерству нуждается в корректировке, задачи должны 

выполняться тщательно, а взаимодействие этих органов должна быть более 

согласованным. Автором предложены пути противостояния рейдерству.  


