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VYUŽITIE ÚDAJOV Z INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV SR 
PRI ANALÝZE BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA 

  
 

Monika BLIŠŤANOVÁ1 - Peter BLIŠŤAN2 
 
 
Abstrakt : Cieľom modernej informačnej spoločnosti je poskytnúť čo najväčšie množstvo kvalitných a 
štandardizovaných priestorových informácií pre vytváranie a uplatňovanie politík Európskeho spoločenstva na 
všetkých úrovniach členských štátov EÚ. Princípy tvorby európskej infraštruktúry priestorových informácií 
upravuje smernica INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe. Príspevok prezentuje možnosti 
využitia priestorových údajov, dostupných v informačných systémoch prevádzkovaných v SR, pre potreby 
bezpečnostného vzdelávania a to konkrétne v analýze bezpečnostného prostredia. Pri analýze bezpečnostného 
prostredia je potrebné široké spektrum rôznych údajov, z ktorých väčšina je spravovaná práve vrámci smernice 
INSPIRE. Najdôležitejšími zdrojmi priestorových údajov v rámci SR sú v súčasnosti ZBGIS a IS životného 
prostredia. V tomto článku sú charakterizované dostupné informačné a monitorovacie systémy životného 
prostredia ako aj ďalšie informačné systémy, ktoré môžu byť cenným zdrojom údajov pri analýze bezpečnostného 
prostredia.  
Kľúčové slová:  analýza prostredia, INSPIRE, environmentálne údaje, priestorové údaje, GIS.   
 
 
Abstract : The aim of the modern information society is to provide the largest amount of high quality and 
standardized spatial information for the design and implementation of European Community policies at all levels 
of EU Member States. Principles of European spatial information infrastructure by Directive INSPIRE - 
Infrastructure for Spatial Information in Europe.The paper presents the possibility of using spatial data available 
in the information systems operating in the Slovak Republic, the need for security education and specifically in 
the analysis of the security environment. In the analysis of the security environment is necessary to use a wide 
range of different data. The most important sources of data available in the information systems in Slovakia are 
currently ZBGIS and IS environment. In this article are characterized by available information and monitoring 
systems environment as well as other information systems, which can provide a valuable source of data for the 
analysis of the security environment. 
Key words: analyses of environment, INSPIRE, environmental data, spatial data, GIS 
 
 
 

ÚVOD 
 

Neustále meniace sa spoločenské potreby, ale aj neustály rozvoj vedy a techniky, ktorý je veľmi úzko spätý 
so vznikom nových bezpečnostných rizík a ohrození, dynamicky ovplyvňujú celý systém bezpečnostného 
vzdelávania. Jednou z nosných častí bezpečnostného vzdelávanie je výučba bezpečnostnej analýzy, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou je analýza bezpečnostného prostredia. Kvalitne spracovaná analýza bezpečnostného 
prostredia je cenným zdrojom informácii pre havarijné plánovanie, krízové plánovanie a pod..  Z tohto dôvodu je 
potrebné klásť dôraz aj na praktické využívanie dostupných informácii.  

    
 

POTREBA KVALITNÝCH INFORMÁCII O PROSTREDÍ V BEZPEČNOSTNOM VZDELÁVANÍ 
 

Jednou z nosných častí bezpečnostného vzdelávanie je výučba bezpečnostnej analýzy. Bezpečnostná 
analýza je systémový proces, ktorý v zásade zahŕňa 3 etapy: 

1. Analýzu bezpečnostného prostredia 
2. Analýzu rizík 
3. Návrh technických, organizačných a administratívnych opatrení. 
Obsahom procesu analýzy bezpečnostného prostredia je systematický, cieľavedomý, cyklický 

a kontinuálny proces získavania, zhromažďovania a spracúvania informácií o deomografických, sociálno 
ekonomických, sociálno-psychologických, policajno-bezpečnostných a iných zvláštnostiach prostredia, ktoré 
                                                             
1 Ing. Monika Blišťanová, PhD. - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav  ekonomickej a dopravnej bezpečnosti, 
Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: monika.blistanova@vsbm.sk 
2 doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. - Technická univerzita v Košiciach, Ústav geodézie, kartografie a GIS, Park Komenského 19, 040 01 
Košice, Slovensko, e-mail: peter.blistan@tuke.sk 
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môžu byť zdrojom pre vznik a eskaláciu bezpečnostných rizík a ohrození vo vzťahu k chránenému objektu 
(Mesároš, Reitšpís, Križovský, 2010). Bezpečnostné prostredie predstavuje najširší pojem, ktorý vyjadruje 
bezpečnostnú situáciu v určitom priestore v určitom čase, pričom táto bezpečnostná situácie je výsledkom aktivít 
relevantných bezpečnostných aktérov (bezpečnostných orgánov, inštitúcií, štátov, koalícií štátov ap.). Za 
rozhodujúce faktory, ktoré môžu ovplyvniť stav environmentálnej bezpečnosti, môžeme podľa považovať: 

 prírodné (prirodzené) riziká, ktoré neboli vyvolané ľudskou aktivitou (napr. dopad veľkých 
meteoritov, zemetrasenia,  erupcie sopiek ap.), 

 antropogénne riziká a ohrozenia, ktoré vznikli v dôsledku ľudskej aktivity a ktoré existenčne ohrozujú 
ľudskú civilizáciu a planetárnu ekosféru (napr. ozónové diery, úbytok biodiverzity,  rozširovanie púští, 
zmeny klimatických podmienok, znečisťovanie vody, pôdy  ap.), 

 riziká a ohrozenia, postihujúce  prírodný systém, ktoré vznikli ako dôsledok  ľudskej činnosti, pričom 
tieto neznamenajú existenčné ohrozenie ľudskej civilizácie ( vymieranie niektorých živočíšnych 
druhov,  vyčerpávanie zdrojov nerastných surovín ap.) (Reitšpís, Križovský, 2007). 

 
Informácie potrebné na analýzu bezpečnostného prostredia sú súčasťou IS verejnej správy a samospráv. 

Niektoré z nich sú dostupné na webových portáloch, iné je potrebné zakúpiť (digitálne mapové dielo, digitálny 
model terénu, údaje o zrážkovej činnosti o stave vodných tokov z SHMU a pod.). Samostatnú časť tvoria údaje, 
ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti, a ktorých poskytnutie resp. využitie pre akademické účely nie je možné 
z dôvodu ochrany utajovaných skutočností.  
 
 
 
NADNÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ  
 

Neustály progres v informačných technológiách zvyšuje tlak na prezentovanie údajov na internete ako aj 
na verejne dostupné štatistické služby. Trendom a pomaly už aj štandardom je poskytovať údajne na internete nie 
len v tabuľkovej, textovej a grafickej podobe ale v kombinovanej forme s ich začlenením do národnej a 
nadnárodnej infraštruktúry priestorových informácií (ISVS, INSPIRE, GINIE, ...) (Kusendová, Paulovičová, 
2012).  

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe je iniciatívou Európskej komisie. Rovnomenná 
smernice Európskej komisie a Rady EÚ si kladie za cieľ vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na 
vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre založenie 
európskej infraštruktúry priestorových údajov najmä na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré životné 
prostredie ovplyvňujú. Hlavným cieľom INSPIRE je poskytnúť väčšie množstvo kvalitných a štandardizovaných 
priestorových informácií pre vytváranie a uplatňovanie politík Spoločenstva na všetkých úrovniach členských 
štátov. 

Základné princípy INSPIRE sú (http://inspire.gov.sk): 
 údaje sú zbierané a vytvárané raz a spravované na takej úrovni, kde sa to tak deje najefektívnejšie, 
 možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi 

mnohými užívateľmi a aplikáciami, 
 priestorové údaje vytváraná na jednej úrovni štátnej správy a zdieľané jej ďalšími úrovňami, 
 priestorové údaje dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle využitie, 
 ľahšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich využitia pre daný 

účel a sprístupnenie informácie, za akých podmienok je možné tieto údaje využiť. 
 
NIPI je národná infraštruktúra pre priestorové informácie. Predstavuje množinu prvkov pre efektívnu 

tvorbu a zdieľanie priestorových údajov ako nevyhnutnú súčasť rozvoja informačnej spoločnosti. NIPI sú 
metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, 
dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, 
koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené 
(obr. 1). Všetky tieto prvky zabezpečujú podmienky interoperability geografických údajov a služieb 
(http://inspire.gov.sk). 

V súčasnosti už existuje v SR relatívne veľké množstvo GIS implementovaných vrámci INSPIRE, ktoré sú 
v kompetencii a správe rôznych orgánov štátnej či verejnej správy, alebo iných subjektov. Medzi rozsahovo a 
obsahovo najvýznamnejšie GIS patria Informačný systém geodézie a kartografie (IS GKK), Vojenský informačný 
systém územia (VISÚ) a Informačný systém životného prostredia (IS ŽP) prevádzkovaný na Enviroportáli (obr. 
2). Z hľadiska priestorovej lokalizácie objektov sú v SR najvýznamnejšie dva štátne informačné systémy, a to: 

 Informačný systém geodézie a kartografie (IS GKK), 
 Vojenský informačný systém územia (VISÚ).  
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Oba informačné systémy vytvárajú lokalizačnú bázu geografických údajov z územia Slovenska. Tvorba a 

správa IS GKK je v súčasnosti v kompetencii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pre 
civilný sektor a Ministerstva obrany SR pre potreby obrany štátu. Spolu s ďalšími gestormi priestorových údajov 
vytvárajú primárne (geodetické, polohopisné, výškopisné a pod.) a sekundárne (účelové tematické priestorové 
registre zamerané na ochranu a využitie prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, komunikačné infraštruktúry a 
ďalšie) údaje lokalizačnej bázy. Súčasťou IS geodézie a kartografie je Základná báza údajov pre geografický 
informačný systém (ZBGIS). Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických nadstavbových 
geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických 
mapových diel. ZBGIS je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom 
národnej infraštruktúry priestorových informácií. Účelom budovania ZBGIS je vytvorenie základu relevantných 
priestorových informácií o území SR v systéme umožňujúcom ich uchovávanie, aktualizáciu, manipuláciu, 
analýzy a zobrazovanie. ZBGIS tvoria údaje a metaúdaje o priestorových objektoch krajiny, ich priestorových 
a tematických atribútov a vzájomných väzbách. Rozsah údajov o objektoch spravovaných v rámci ZBGIS určuje 
katalóg tried objektov (KTO ZBGIS). Vizualizácia údajov ZBGIS je možná v podstate dvomi spôsobmi a to:  

 desktop riešenie - údaje zo ZBGIS je možné zobraziť v prostredí GIS softvéru (napr. ArcGIS) na PC,  
 webové riešenie - prostredníctvom mapových kompozícii sú údaje dostupné vo webovej aplikácii 

Mapový klient ZBGIS (obr. 3). 
 

 
Obr. 3. Mapový klient ZBGIS. Ukážka vyhľadania objektov typu „Stĺp vysokého napätia“ v okolí 
2000m od určeného bodu.  

  
Obr. 1. Portál NIPI (http://inspire.gov.sk). Obr. 2. Enviroportál SR. 
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PREZENTOVANIE PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV NA WEBOVÝCH PORTÁLOCH   
 
Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na prácu s údajmi ZBGIS (obr. 3). Je to komplexný 

nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZB GIS, externých 
mapových služieb a vlastných údajov, ako aj pokročilú tvorbu mapových výstupov. V rámci analýzy 
bezpečnostného prostredia sú zaujímavými funkciami mapového klienta ZBGIS nasledujúce:  

 meracie funkcie - meranie súradníc, meranie vzdialeností alebo plôch,  
 kreslenie - kreslenie bodov, línií a polygónov, vloženie textu, 
 identifikácia objektov - identifikácia bodom, identifikácia kruhovou oblasťou, líniou a identifikácia 

oblasťou,   
 vyhľadávanie objektov - Vyhľadávanie objektov prostredníctvom Rozšíreného vyhľadávania t.j. na 

základe zadaných podmienok alebo na základe geografického názvu, 
 tvorba mapových kompozícií, 
 expert a tlač mapových výstupov. 

 
IS GKK i VISÚ patria svojim rozsahom k najväčším informačným systémom v štáte a tvoria lokalizačný 

základ pre ďalšie geograficky orientované IS (Blišťan, Blišťanová, Kováčová, 2012). Napriek stále rozširujúcemu 
trendu GIS systémov sú stále štatistiky a registre niektorých úradov nepreviazané na priestorovú zložku.  
 
 
INFORMAČNÉ SYSTÉMY PONÚKAJÚCE ÚDAJE O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Informačný systém životného prostredia 

Informačný systém životného prostredia (IS ŽP) integruje informácie z monitoringu životného prostredia, 
informácie z hodnotenia stavu životného prostredia a priestorové informácie o území (www.enviroportal.sk). 
Ďalšie informácie sú vytvárané pre podporu práce úradov životného prostredia a pre subjekty zabezpečujúce výkon 
jednotlivých zákonov v oblasti životného prostredia. Sú to predovšetkým MŽP SR a jeho rezortné organizácie, v 
niektorých prípadoch aj inštitúcie z iných rezortov. MŽP SR a jeho podriadené organizácie prevádzkujú aj ďalšie 
údaje - bázy, informačné systémy, intranetové a internetové webové stránky, ktoré slúžia k ich činnosti a na 
prezentáciu svojich výstupov. 

Environmentálne informácie sa sústreďujú vrámci Enviroportálu prostredníctvom rezortnej počítačovej 
siete (www.enviroportal.sk). Enviroportál, ako informačný systém o životnom prostredí, je brána k informáciám 
tvoreným v rezorte MŽP SR. Používateľ tu nájde informácie z rôznych inštitúcií pôsobiacich v rezorte MŽP SR. 
Dôležitými kritériami sú najmä obsah a aktuálnosť podávaných informácií. Veľkou výhodou Enviroportálu je 
možnosť priameho prístupu k dátovému skladu ISŽP. Keďže ISŽP je prienikom informácií o životnom prostredí 
uložených v databázach odborných organizácií MŽP SR, úlohou Enviroportálu je tieto informácie publikovať 
prostredníctvom internetu. Hlavné ciele informačného portálu o životnom prostredí: 

 poskytovať autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku, 
 umožniť OnLine prístup k databázam tvoreným v rezorte životného prostredia, 
 informovať o stave životného prostredia na Slovensku, 
 zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva, 
 populárno-náučným prístupom podporovať environmentálnu výchovu. 

 
Používatelia sú odborná ale aj laická verejnosť so záujmom o životné prostredie. Enviroportál je zároveň 

vstupnou bránou pre pracovníkov zodpovedných za prevádzku a aktualizáciu údajov vo viacerých informačných 
systémoch. Pracovníci z obvodných a krajských úradov životného prostredia, MŽP SR, rezortných organizácií 
majú svoj autorizovaný prístup a sú im pridelené určité práva na prácu s údajmi. 

Informačná hodnota Enviroportálu je vysoká, pretože na jednom mieste sústreďuje množstvo informácií z 
rôznych oblastí životného prostredia. Príkladom je proces EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
zakotvený v Zákone č. 24/2006 Z. z.. 

Enviroportál v súčasnosti ponúka takmer 400 OnLine mapových kompozícií, ktoré využívajú cca 800 GIS 
vrstiev. Mapové kompozície sú rozdelené do 10 kapitol a subkapitol identických s polygrafickou formou Atlasu 
krajiny SR a sú obohatené o fotodokumentáciu a textovú časť (http://geo.enviroportal. sk/atlassr/). 
ISŽP, z ktorých je možné čerpať informácie sú nasledovné IS: 

 IS Environmentálne záťaže, 
 IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, 
 IS Prevencia závažných priemyselných havárií, 
 IS nakladania s ťažobným odpadom, 
 Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska. 
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IS Environmentálne záťaže predstavuje evidenciu a manažment údajov týkajúcich sa lokalít, kde znečistenie 
územia bolo spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové 
prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.  
 
IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania bol zriadený v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. 
z.  o integrovanej prevencii  a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jeho úlohou je evidencia a manažment 
opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na 
obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú 
úroveň.  
 
IS Prevencia závažných priemyselných havárií bol zriadený zákonom č. 277/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 
2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je súčasťou informačného systému životného 
prostredia (ISŽP) ako aj informačného systému úradov životného prostredia (ISÚŽP). Cieľom je predovšetkým 
zabezpečiť informačnú podporu pre výkon štátnej správy v oblasti prevencie ZPH, ale aj v oblasti tvorby a ochrany 
životného prostredia. 
 
Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS) predstavuje databázu informácií o životnom 
prostredí na úrovní miest a obcí obsahujúcu environmentálne a základné územno-technické údaje a je koncipovaný 
ako online informačný systém, umožňujúci interaktívnu aktualizáciu údajov a subsystémov založených na tej istej 
identifikácii. Je možné v nej vyhľadávať informácie o environmentálnej infraštruktúre. Pod environmentálnou 
infraštruktúrou rozumieme infraštruktúru zameranú na zachovanie vhodného stavu alebo na zlepšenie stavu 
životného prostredia, pričom zahŕňa prírodné prvky (podporujúce ekologickú stabilitu, biologickú a krajinnú 
diverzitu), technické prvky (znižujúce znečisťovanie a devastáciu životného prostredia) a organizačné prvky 
(zabezpečujúce starostlivosť o životné prostredie):  

 Ovzdušie, 
 Vodu, 
 Pôdu, 
 Horninové prostredie, 
 Biotitu, 
 Odpady, 
 Štátnu správu 
 Environmentálne prvky sídel, 
 Environmentálnu regionalizáciu. 

 

  
Obr. 4. Ukážka z prostredia Enviroportálu. Obr. 5. Informačný systém  - BEISS.  

 
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v rámci ISŽP je aj IS prevencie a nápravy environmentálnych škôd, 

ktorý je ale dostupný len vybraným inštitúciám a sú dostupné aj nasledujúce IS (Štátny zoznam osobitne 
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chránených častí prírody SR je registrom, Katalóg chránených stromov, IS o oprávnených osobách), ktorých 
obsah je zameraný najmä na ochranu prírody.  
 
V rámci Enviroportálu je dostupný ja Informačný systém monitoringu 

Informačný systém monitoringu (ISM), má charakter uceleného monitorovacieho systému založeného na 
systematickom stálom a pravidelnom sledovaní rozhodujúcich charakteristík životného prostredia v prostredí GIS. 
Predstavuje komplexnú, štruktúrovanú a jednotnú interpretáciu informácií z monitoringu ŽP prepojenú na 10 
parciálnych IS-ov Čiastkových monitorovacích systémov (ČMS) rezortov MŽP SR a Ministerstvo 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR), ktorými sú ČMS Ovzdušie, Voda, Rádioaktivita ŽP, 
Meteorológia a klimatológia, Biota, Odpady, Geologické faktory, Pôda, Lesy a Cudzorodé látky v potravinách a 
krmivách. Jeho výstupy sú dostupné prostredníctvom Enviroportálu.  
 
Bázu údajov o životnom prostredí je možné doplniť prostredníctvom mapového servera ŠGÚDŠ 

GeoIS je otvorený informačný systém o geológii vrátane databáz geologických údajov a prístupu k 
informáciám cez internet. Údajové oblasti, ktoré tvoria základnú štrukturálnu jednotku pre budovanie databáz sú 
začlenené do informačného systému rezortu MŽP. GeoIS zahŕňa: regionálnu geológiu, hydrogeologické dáta,  
geochemické dáta,  inžinierskogeologické dáta, geofyzikálny informačný systém. 

  
 
 

OSTATNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY  
 
 
GIS lesného hospodárstva 

 
GIS lesného hospodárstva (GIS LH) buduje Národné lesnícke centrum. Prostredím lesníckeho 

geografického informačného systému sú lesy Slovenska, ktoré zaberajú približne 41% rozlohy štátu. Na toto 
územie sa vzťahujú informácie ekologického charakteru, informácie o výrobnom a produkčnom procese, o 
zdravotnom stave lesov, o životnom prostredí, o vlastníctve a užívaní lesov, prognózach vývoja a i.  
 
 
Údaje z informačných systémov v rezorte dopravy 
 
Informačný model cestnej siete 

 
GIS cestnej databanky - Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS) buduje, rozvíja a prevádzkuje 

nástroj pre elektronické zabezpečenie vedenia ústrednej technickej evidencie cestných komunikácií (CK) a 
ostatných údajov spravovaných cestnou databankou (CDB). Prevádzkovateľom IS MCS je Slovenská správa ciest. 

CDB v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zmysle neskorších 
predpisov predstavuje súčasť informačného systému cestného hospodárstva a slúži ako prostriedok pre správu a 
využitie údajov ústrednej technickej evidencie cestných komunikácií a diagnostiky vozoviek v rámci cestnej siete 
SR. Z tohto pohľadu poskytuje širokú údajovú základňu, ktorú prostredníctvom informačného servisu využíva pre 
zabezpečenie potrieb či už interných alebo externých subjektov (Szebényiova,   Hudáková, Besedová, 2009). 
Digitálne údaje ústrednej technickej evidencie cestných komunikácií technicky popisujú cestnú infraštruktúru 
vymedzenú cestnou komunikáciou s jej súčasťami v zmysle cestného zákona.  

CDB (údaje reprezentujúce cestné hospodárstvo) v súčasnosti priamo poskytuje údaje v rôznej úrovni 
spracovania a v rôznej forme MDPT SR, úradom samosprávnych krajov, organizáciám správcov CK, 
Štatistickému úradu SR, Armáde SR, Prezídiu policajného zboru SR, Úradu civilnej ochrany, GKÚ v rámci 
projektu ZB GIS, vysokým školám, projektovým firmám, výskumným ústavom. 

Priestorové informácie o cestnom hospodárstve sú sprístupnené na internete prostredníctvom 
GEOPORTÁLU CDB (http://www.cdb.sk/sk/Projekty-CDB.alej), kde sa nachádzajú podľa služby mapového 
servera umožňujúce prezeranie a vyhľadávanie za účelom získania reportov z aktuálnych on-line údajov centrálnej 
technickej evidencie cestnej siete SR. (Blišťan, Blišťanová, Kováčová,  2012).   

 
Údaje z informačných systémov infraštruktúry a Geografický informačný systém železníc Slovenskej 
republiky 

Informačný systém infraštruktúry (ISI) a Geografický informačný systém železníc Slovenskej republiky 
(GIS ŽSR) realizuje Stredisko Informatiky a Železničnej geodézie ŽSR a Ústav rozvoja železníc SR. Obidva 
systémy sú chápané ako IS priestorového typu, pričom ISI má evidenčný charakter (pasportizácia technických 
zariadení a objektov dopravných ciest spolu s popisom ich technických a ekonomických parametrov), ktorý je 
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bázou komplexného GIS ŽSR. Ten realizuje najmä analýzy technického stavu zariadení a objektov dopravných 
ciest, ich správu a ekonomické hodnotenia nákladov na zriadenie nových dopravných ciest v relácii na jednotnú 
železničnú mapu, výkresovú a projektovú dokumentáciu, údajové bázy sledovaných objektov (traťové, definičné 
úseky ŽSR, telekomunikačná zabezpečovacia technika,...) v digitálnom tvare (Blišťan, Blišťanová, Kováčová,  
2012).   
 
 
IMPLEMENTÁCIA ÚDAJOV Z INFORMAČNÝCH  SYSTÉMOV DO ANALÝZY 
BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA  

   
Kvalitné informácie o prostredí sú cenným podkladom pri ďalších krokoch bezpečnostnej analýzy ako aj 

pri samotnej práci bezpečnostného manažéra. V rámci informačných systémoch popisovaných v predchádzajúcej 
časti článku je k dispozícii široké spektrum údajov o environmentálnej ale a spoločenskej časti bezpečnostného 
prostredia. Kombináciou využitia popísaných zdrojov údajov získame ucelený prehľad o analyzovanom prostredí.  
Nespornou výhodou týchto informačných systémov je, že v rámci databázy zahŕňajú aj priestorovú zložku, ktorý 
prispieva k širšiemu chápaniu súvislostí. Informácie o environmentálnych prvkov prostredia sú už štandardom aj 
na Slovensku, ale absentujú informácie o spoločenských rizikách lokalít ako sú napr. kriminogénne riziká, 
socioekonomické riziká a pod. V súčasnosti je realizovaných niekoľko projektov zameraných na túto oblasť, ktoré 
môžu byť potenciálne ďalším vhodným zdrojom informácií. 
 
  
 
ZÁVER  
 

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 samostatne riešiť 
vzniknuté problémy. Dôležitou súčasťou je analýza bezpečnostného prostredia a identifikácia a hodnotenie 
bezpečnostných rizík a ohrození z dôvodu návrhu postupov a opatrení na riadenie bezpečnostných rizík a ohrození, 
plánovať a organizovať opatrenia riadenia rizík, bezpečnostného a krízového manažmentu. Kvalitné zdroje 
informácií sú prvým predpokladom pre kvalitnú prácu bezpečnostného manažéra.  

Ďalším faktorom, ktorý môže výrazne zvýšiť kvalitu analýzy bezpečnostného prostredia je využívanie GIS 
systémov ako efektívneho nástroja na  analýzu dát. V súčasnosti však treba podotknúť, že tempo tvorby štátnych 
a verejných GIS, aktuálnosť ich báz geodát a forma distribúcie stále nepostačujú a nevyhovujú súčasným 
požiadavkám praxe, a to aj napriek tomu, že ich vývoj je legislatívne aj organizačne zastrešený.  Ukazuje sa potreba 
novelizácie Zákona o ŠIS, ktorý už nevyhovuje súčasným geoinformačným trendom, existujúca legislatíva je 
nevyhovujúca. Rozvoj štátneho geoinformačného mapovania na Slovensku by sa mal orientovať na (Kusendová, 
2013) : 

 vybudovanie integrovaných rezortných GIS, 
 vytvorenie podmienok pre jednotnú polohovú a informačnú lokalizáciu geografických dát vo 

všetkých informačných systémoch a registroch štátnej a verejnej správy, 
 bezodplatné sprístupnenie GI a s nimi spojených služieb verejnosti on-line v dátových sieťach 

formou metainformačných a distribučných geoinformačných dátových skladov a portálov na 
centrálnej ako aj regionálnej úrovni, 

 dopracovanie metodiky a technológie topografického, tematického a katastrálneho modelu 
priestorového systému s cieľom dosiahnuť maximálnu multifunkcionalitu digitálneho modelu územia 
v ŠIS. 

 
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu IP 31/2012: Implementácia 
geografických informačných systémov, ako dynamického nástroja na sledovanie 
zmien, do analýzy bezpečnostného prostredia. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika 
Blišťanová, PhD. 
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KONKURENCYJNOŚĆ SAMORZĄDU W KONTEKŚCIE 
OCENY SYNTETYCZNEJ JEGO FINANSÓW 

 
Pawel DZIEKAŃSKI1- Miroslav KELEMEN2 

 
The competitiveness of local government in the context of its finances synthetic 

 
 
 
ABSTRACT: Local government units are constantly under pressure to increase its effectiveness. Gminas is the 
employer, client, customer and investor. His actions have a direct or indirect impact on the local economy. Local 
authorities are required to conduct rational financial policy, which can meet the ever growing needs of society. 
This article presents the essence you safety and soundness of local governments in the context of the economies 
of their financing by using synthetic index. The financial condition of gminas is the financial status of you over a 
certain period of time. The financial condition of gminas provide, among other things, the ability to perform the 
tasks of achieving a balanced budget, as well as to asset. Gminas performs's own meals in its own name and on 
his own responsibility, under the terms of the Act, the benefits of becoming self-protected in court. Gminas uses 
its own income and various external financial feeds in raising competitiveness. The analysis confirmed the 
diversity of rural gminas Voivodship Świętokrzyskie in terms of financial health. Let it stand gminas with high 
levels of financial health, the financial condition of the average level and the low level. The largest group was the 
gminas with an average financial condition. 
KEYWORDS: competitiveness, financial condition, synthetic indicator, local finance, own revenue, current  
 expenditure, capital expenditure 
 
 
WPROWADZENIE 
 

Jednostki samorządu terytorialnego nieustannie znajdują się pod presją zwiększania efektywności 
działań, w kontekście oczekiwań społecznych. Muszą one mierzyć się z wyzwaniami związanymi m.in. z 
niepewną wysokością środków na inwestycje strukturalne w kolejnych latach, koniecznością ograniczania 
deficytu sektora finansów publicznych oraz zadłużenia publicznego3. O rozwoju regionu decyduje wiele 
czynników. Wśród nich można, między innymi, wyróżnić: położenie geograficzne, sytuację demograficzną, 
strukturę społeczno-zawodową ludności, a także aktywność władz lokalnych (w tym gminnych). Do zakresu 
działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które oddziałują na rozwój regionu. Do 
wypełnienia tych zadań gminom są potrzebne środki finansowe. W związku z tym ważnym aspektem jest ich 
kondycja finansowa4.  

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która jako jedyna została bezpośrednio 
wymieniona w Konstytucji RP. Wykonuje ona zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. Każda z gmin posiada osobowość prawną, a samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. 
Z punktu widzenia prawa gmina to wspólnota samorządowa (tworzą ją zawsze mieszkańcy gminy) oraz 
odpowiednie terytorium5.Gmina jest pracodawcą, zleceniodawcą, klientem i inwestorem. Jego 
działania(gospodarowanie majątkiem, świadczenie usług, zarządzanie finansami, inwestowanie, zarządzanie 
kadrami itd.) mają bezpośredni lub pośredni wpływ na lokalną gospodarkę. Jest ona powołana do realizacji zadań 
z zakresu użyteczności publicznej. Ma zatem wpływ na możliwość kształtowania przestrzeni społeczno-
ekonomicznej, standard życia mieszkańców i konkurencyjność obszaru. Zadania jej z reguły mają charakter 
niedochodowy, co powoduje, że są finansowane ze środków publicznych. W takich okolicznościach istotną 
kwestią jest, aby wybór zadań przeznaczonych do realizacji odbywał się racjonalnie i po przeprowadzeniu 
wieloaspektowej analizy.  

Analizując gminę, jako system, możemy określić, w jakim stopniu, w relacji do innych, jest ona zdolna 
w danym momencie do wspomnianej rywalizacji, czyli możemy określić jej konkurencyjność (w sensie zbioru 
cech, atrybutów, które odróżniają jeden system od drugiego). Tak określona konkurencyjność ma charakter 
statyczny (konkurencyjność ex post), należy jednak pamiętać, że jedną z cech systemów jest możliwość ewolucji, 

                                                             
1 dr Paweł Dziekański, Instytut Ekonomii i Administracji, UJK Kielce. 
2 assoc. prof.  Ing. Miroslav Kelemen, PhD, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
3Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, 2012; http://www.sobieski.org.pl/wp-

content/uploads/Rapkiewicz-red.-Efektywność-PDF.pdf (02.09.2013) 
4 A. Standar, J. Średzińska, Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(10)2008, 135-

145; ISSN 1899-5772; http://www.jard.edu.pl/pub/12_4_2008.pdf (02.08.2013) 
5Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 1-2. 
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a więc jakościowych lub ilościowych zmian poszczególnych elementów i całości. Ponieważ podmioty 
zlokalizowane w gminie mogą w mniejszym lub większym stopniu sterować tą ewolucją, możemy mówić  
o procesowym kształtowaniu swoich przyszłych możliwości rywalizacji z innymi systemami, czyli 
konkurencyjności ex ante. Kierunek i rezultat i zaistniałych zmian, bez względu na to, czy jest to wynik 
autonomicznego procesu, czy też zastosowanych strategii konkurencyjnych poszczególnych podmiotów, będzie 
określał pozycję konkurencyjną gminy i miejsce w rankingu i konkurencyjności6. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej i rozwój gospodarczy wymaga od samorządów coraz bardziej 
kreatywnego myślenia w zakresie przyciągania nowych inwestorów, ale przede wszystkim inwestowania w 
infrastrukturę. Jest to również szansa na rozwój gminy.  

Infrastruktura stanowi kombinację wielu cech, bez których nie jest możliwy rozwój gospodarczy 
jednostki lokalnej i wyższy standard życia społeczności lokalnej7.Dobrze rozwinięta i nowoczesna infrastruktura 
jest kluczowa dla długofalowego wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego. Poprawia ona bowiem 
efektywność prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zwiększa skłonność przedsiębiorstw do 
inwestowania – przyczynia się tym samym do wzrostu konkurencyjności regionu i do powstawania nowych miejsc 
pracy. Regiony lepiej wyposażone w infrastrukturę dysponują również relatywnie większym potencjałem 
rozwojowym8 

Władze samorządów są zobowiązane do prowadzenia racjonalniej polityki finansowej, mogącej sprostać 
stale rosnącym potrzebom społecznym. Ze względu na ciągłą presję podnoszenia jakości i ilości świadczonych 
przez samorządy usług zmusza władze JST do stałej oceny kondycji finansowej9.  

Gospodarka rynkowa wymaga od samorządu ciągłej weryfikacji oraz oceny kondycji finansowej. Dostęp 
do informacji analitycznych oraz ocena bieżącej działalności jednostki umożliwia sprawne i skuteczne 
zarządzanie. Jest to pomocne w podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji oraz umożliwia efektywne 
działanie i rozwój w przyszłości. 
 
 
CEL I METODA BADAWCZA 
 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty bezpieczeństwa i kondycji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego w kontekście oceny ich gospodarki finansowej przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego. 

Realizacja celu badawczego przeprowadzona została za pomocą procedury wielowymiarowej analizy 
porównawczej, która pozwala porównywanie obiektów wielocechowych10. Dokonano analizy opisowej oraz 
analizy korelacji, co pozwoliło to na wytypowanie zmiennych do budowy wskaźnika syntetycznego. Do pomiaru 
poziomu kondycji finansowej gmin wykorzystano wskaźnik syntetyczny, który przyjmuje wartości z przedziału 
[0;1], z tym że 1 otrzymuje obiekt o najkorzystniejszej wartości badanej zmiennej, a 0 o najmniej korzystnej.  W 
badaniach obok wskaźnika syntetycznego zastosowano oraz hierarchiczną metodę grupowania, która pozwoliła 
zbudować ranking kondycji finansowej gmin11. 

 
 
BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE, KONDYCJA FINANSOWA I ZADANIA GMINY 
 

Bezpieczeństwo finansowe to szerokie pojęcie, które rozpatrywać należy w wielu obszarach,  
a mianowicie jako bezpieczeństwo: instytucji rynkowych (w tym jednostek samorządu terytorialnego), transakcji 
finansowych,  segmentów rynku, klientów rynku, procesów finansowych12.  

Finanse publiczne z uwagi na rolę, jaką odgrywają zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym kraju, 
znajdują się w centrum zainteresowania wielu grup. Interesują się nimi nie tylko badacze, ale również politycy i 
społeczeństwo. Właściwe zarządzanie finansami ma szczególne znaczenie w kraju o ustroju demokratycznym, 
                                                             
6 M. Gorynia, E. Łaźniewska (red. nauk.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
7 K. Witkowski, D. Starościc, System infrastruktury społecznej w gminie, PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE, Tom IV, Sulechów 2008, 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34675/008.pdf (08.08.2013) 
8 Infrastruktura to: 1) Urządzenia i instytucje usługowe (transport, oświata, ochrona zdrowia), niezbędne do należytego funkcjonowania 

społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki. 2) Materialno-techniczne wyposażenie danego terytorium w powszechne urządzenia 
transportowe, komunikacyjne, telekomunikacyjne, osadnicze, oświatowe, energetyczne, wodne, ochrony zdrowia itp. J. Brdulak, Rozwój 
elementów infrastruktury życia społeczno – gospodarczego, Warszawa. 2005; R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2004. 

9 J. Nargiełło , Zdolność kredytowa jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego,   
Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(25)/2006, ISSN 1509-4995 http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2006 _3_nargiello.pdf (08.08.2013) 
10 Porównywanie zjawisk złożonych jest o wiele trudniejsze niż porównywanie zjawisk prostych z uwagi na występowanie wiele różnych 

kryteriów wyboru gdzie wynik wyboru ze względu na jedno kryterium nie pokrywa się zazwyczaj z wynikiem uzyskanym przy 
uwzględnieniu innego kryterium. 

11 Por. P. Dziekański, Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich, s. 229 – 242 [w:] Zeszyty Naukowe, Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej NR 99 (2012),  Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa 2012 (issn 2081-6979). 

12M. Capiga i inni, Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 12. 
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gdzie społeczeństwo ma prawo do wyrażania preferencji odnośnie do dostarczanych przez państwo dóbr13. 
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi czynnik wymuszający poszukiwanie w 
jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań pozwalających realizować zadania ukierunkowane na lokalny, 
regionalny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach silnych ograniczeń finansowych, wynikających z 
obowiązujących prawem limitów zadłużania się JST14. 

Kondycja finansowa gmin oznacza ich stan finansowy w określonym przedziale czasowym. O kondycji 
finansowej gmin świadczy, między innymi, zdolność do: wykonywania zadań, osiągania równowagi budżetowej, 
a także powiększania majątku. Sytuacja finansowa gmin niewątpliwie jest zjawiskiem złożonym. Składają się na 
nią między innymi: poziom dochodów, samodzielność finansowa, wielkość wydatków inwestycyjnych, zdolność 
do pozyskiwania środków pozabudżetowych, wynik finansowy15. 

Zarówno czynniki związane z wpływami, jak i wypływami w równym stopniu oddziałują na kondycję 
finansową gmin. Mechanizm tego oddziaływania jest jednakże w każdym przypadku inny. W przypadku 
wpływów, a konkretnie dochodów gmin, kondycja finansowa ulega poprawie wtedy, gdy ich wartość rośnie. 
Jednakże należy zauważyć, że możliwości zwiększania dochodów gmin są zróżnicowane i zależą od m.in. 
lokalizacji i charakteru gminy, sytuacji demograficznej, bazy ekonomicznej i stanu zagospodarowania gminy 
(rysunek 1)16. Kondycja finansowa uzależniona jest od wysokości budżetu gminy, wartości i zagospodarowania 
mienia komunalnego, strategii zarządzania oraz czynników zewnętrznych warunkujących gospodarkę finansową. 
Elementy te służą także racjonalizacji jest eliminacja marnotrawstwa przy wydatkowaniu środków poprzez 
zwiększanie efektywności. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest właściwa alokacja środków 
publicznych.   
 
Rysunek 1. Determinanty kondycji finansowej samorządu 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Gmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach 

określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej.  Samodzielność zadaniowa 
gminy jest ustawowo ograniczona poprzez wprowadzenie instytucji obowiązkowych zadań własnych.  

Gmina nie może uchylić się od ich wykonania, jeśli tak stanowi ustawa.  
Zaspokojenie potrzeb publicznych nie może bowiem zależeć od swobodnej oceny aktualnego składu 

osobowego organów gminy. Przez wprowadzenie zadań obowiązkowych ustawodawca zabezpiecza ich realizację 

                                                             
13S. Owsiak, Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011, s. 9. 
14 D. Korenik, Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a podejmowanie realizacji zadań  
    własnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr  
   683 Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 77/2011, http://www.wzieu.pl/50(08.08.2013). 
15 L. Ossowska, A. Ziemińska, Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, Journal of Agribusiness 
and Rural Development, 4(18)2010, 73-85. 
16A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005. 
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3. relacja zadłużenia do dochodów ogółem
4. relacja kosztów zadłużenia do dochodów ogółem
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oraz zapewnia mieszkańcom gminy określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych17. Zadania własne gminy 
można podzielić na pewne kategorie, a mianowicie zadania z zakresu: 

 infrastruktury technicznej gminy,  
 komunalne budownictwo mieszkaniowe, 
 infrastruktury społecznej, 
 porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
 ładu przestrzennego i ekologicznego. 

 
Gospodarka finansowa każdej gminy realizowana jest na podstawie budżetu. Prawną definicję budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego zawiera art. 165 ustawy o finansach publicznych. W myśl tego artykułu budżet 
jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej JST. Jest on planem działalności 
finansowej gminy. Stanowi także podstawowy instrument polityki społeczno-gospodarczej wskazujący, jak należy 
kształtować ze względu na efekty ekonomiczne i cele społeczne dochody. Jest to narzędzie, które umożliwia 
kierowanie działaniami jednostek realizujących budżet oraz planowanie, wykonywanie i kontrolowanie 
poszczególnych zadań. Jednocześnie budżety są wyrazem aktywności jednostek publicznych w ramach 
istniejącego systemu18. 

W gospodarce finansowej gmin rozróżnia się dwa zasadnicze czynniki, charakteryzujące możliwości 
rozwojowe 1) dochody własne gmin, świadczące o zapobiegliwości wójta, burmistrza lub prezydenta oraz 
aktywności gospodarczej mieszkańców i ich stanu posiadania (poziom podatków i opłat lokalnych); oraz 2) 
wydatki inwestycyjne, świadczące o dążności gmin do powiększenia swego stanu posiadania, przyczyniające się 
do poprawy warunków życia mieszkańców oraz do ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dochody 
stanowią niezbędną podstawę działalności finansowej gmin.   

Rozwój samorządu wymaga posiadania środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatki 
majątkowe mogą być finansowane z różnych źródeł z dochodów własnych, z dotacji celowych oraz pożyczek 
komunalnych. Wydatki charakteryzują się duża sztywnością i nie można ich zmienić wtedy, gdy koniunktura 
gospodarcza się zmienia19. Zadaniem polityki wydatkowej JST jest określenie kryteriów i zasad dokonywania 
wydatków oraz zakresu i kolejności zadań do wykonania oraz racjonalne to znaczy efektywne i skuteczne 
finansowanie wydatków budżetowych20.  

Efektywność zarządzania finansami może być diametralnie różna, nawet, gdy dotyczy tych samych 
zasobów, dlatego dużą wagę przypisuje się procesowi decyzyjnemu. Narzędziem wspierającym decydentów jest 
analiza finansowa, stanowiąca jedną z funkcji gospodarowania zasobami. Obejmuje ona finansowe aspekty działań 
prowadzonych przez organy samorządowe, czyli wydatki, koszty, przychody i dochody, przepływy pieniężne, 
gospodarkę finansową oraz płynność21. 
 
 
KONKURENCYJNOŠČ REGIONU 
 

Zagadnienie konkurencyjności samorządu terytorialnego jest zagadnieniem istotnym nie tylko z punktu 
widzenia analiz ekonomicznych, ale również z uwagi na jej znaczenie dla polityki makroekonomicznej państwa. 
Istnieje, bowiem silne korelacja pomiędzy efektywnością funkcjonowania na poziomie regionalnym i lokalnym, 
a efektywnością w realizowaniu funkcji publicznych przez państwo, np. podział funkcji i zadań, powiązania 
istniejące pomiędzy budżetem centralnym, a budżetami lokalnymi. Konkurencyjność samorządu terytorialnego 
postrzegana jest w kontekście umiejętności adaptowania przez nie pozytywnych trendów pojawiających się  
w otoczeniu kreujących dla nich korzyści wewnętrzne i zewnętrzne np. Rozwój przedsiębiorczości, kreowanie 
rozwoju lokalnego22.   

Konkurencyjność jest pojęciem niejednoznacznym i jest różnorodnie definiowana. Konkurencyjność  
w gospodarce rynkowej oznacza zdolność konkurowania różnych podmiotów i jednostek, w tym samorządów 
terytorialnych, o zajęcie jak najlepszej pozycji do stosunku do najbliższego otoczenia. Zdolność konkurencyjna 
podmiotów gospodarczych zależy nie tylko Od samej przedsiębiorczości i zdolności właściciela oraz 
zatrudnionych przez niego osób, ale Od sprawności funkcjonowania terytorialnych systemów społeczno-
gospodarczych i ich zdolności rozszerzonej reprodukcji lokalnych, regionalnych i krajowych zasobów, z których 

                                                             
17 Dz. U. z 1998 r., nr 160, poz. 668. 
18L. Jędrzejewski, Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2004, s. 83. 
19 M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; Gdańsk 2005, s.85-88 
20 Por.  Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa 2001 r. 
21M. Dylewski i inni, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium SA., Warszawa 2004; B. Filipiak, Kierunki 

zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej, Finanse Komunalne, 3/2004, 
s. 23-24. 

22 A. Marciniuk-Kluska, Konkurencyjność samorządu terytorialnego a finansowanie rozwoju lokalnego, Zeszyty Naukowe Akademii 
Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 83/2009; http://www. tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/83-
2009_12.pdf (02.09.2013). 
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świadomie lub nieświadomie korzysta przedsiębiorca. Konkurencyjność to także zdolność regionu do 
konkurowania na rynkach, których region ten jest członkiem, przy jednoczesnej poprawie standardów życia 
społeczeństwa23. 

Danuta Stawasz definiuje konkurencyjność regionów, jako przewagę nad innymi regionami będącą 
wypadkową atrakcyjności oferty usługowej kierowanej do obecnych i potencjalnych użytkowników regionu, 
którymi są mieszkańcy, firmy, inwestorzy, goście. Jej źródłem jest nowoczesna infrastruktura materialna, 
instytucjonalna i intelektualna regionu.  

Konkurencyjność wynika z atutów, czyli najważniejszych silnych stron regionu, których źródło tkwi 
m.in. w systemie edukacyjnym, strukturze gospodarczej i infrastrukturze24.Jacek Szlachta uważa natomiast, że dla 
konkurencyjności regionów podstawowe znaczenie mają zasoby społeczne regionu określające, jakość kapitału 
ludzkiego25.  

Ponadto wśród definicji konkurencyjności regionu na uwagę zasługuje propozycja Tadeusza 
Markowskiego, zdaniem, którego region konkurencyjny to taki, w którym poziom wiedzy ludzkiej, rozumiany 
jako zdolność do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejących lub nowych 
zasobów rzeczowych, pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowania wytworów regionu26, 
wysokiej, jakości życia oraz wysokiego wskaźnika zatrudnienia, a także odpowiedź pytania27: 

 Czym skutecznie konkurować - czyli, z którymi zasobami i produktami samorząd na rynkukrajowym i 
zagranicznym jest w stanie osiągnąć najwyższą, jakość? 

 Co lub o kogo konkurować - o inwestycje krajowe i zagraniczne, zewnętrzną pomoc finansową? 
 Jakie narzędzia stosować - jakość zasobów ludzkich, jakość infrastruktury technicznej i społecznej, 

środowiska przyrodniczego? 
 
Konkurencyjność samorządu uzależniona jest również Od struktury zasobów będących w dyspozycji 

danej jednostki samorządowej tworzących jej otoczenie wewnętrzne. Otoczenie to w przypadku jednostek 
samorządu terytorialnego utożsamiane jest z potencjałem danej jednostki, rozumianym, jako całokształt zasobów, 
którymi dysponuje. Gmina korzysta z własnych dochodów oraz zewnętrznych zasileń finansowych  
w procesie podnoszenia konkurencyjności. Analizując strukturę dochodów samorządowych należy zwrócić uwagę 
na udział dochodów własnych w dochodach ogółem, gdyż głównie to decyduje o zakresie samodzielności decyzji 
finansowych gmin, ułatwiając działania podnoszące ich konkurencyjność.   
 
 
 
 
OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDSTWA 
ŚWIETOKRZYSKIEGO 
 

Województwo Świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy (przemysłowa północ i rolnicze 
południe), o wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych działów przemysłu związanych z produkcją i obróbką 
metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych. Większość 
ośrodków miejskich, skupiających znaczącą w skali województwa liczbę miejsc pracy w przemyśle  maszynowym 
i hutniczym oraz wydobywczym i przetwórczym surowców mineralnych (produkcja wapna, cementu, kruszyw; 
rys. 2). 

Południowo-wschodnia  cześć województwa  ma  generalnie rolniczy. Obszar ten mimo dobrze 
rozmieszczonej sieci miast, jest znacznie niżej zurbanizowany ze względu na mniejszą przeciętnie liczbę 
mieszkańców w poszczególnych ośrodkach, niniejszą koncentrację przedsiębiorczości, w tym w przemyśle, a 
zatem, mniejszą siłę ich oddziaływania na otoczenie28. 

 
 
 
 
 

                                                             
23 Por. A.L. Alarcon, Regional Competitiveness: the Reed for coordination between public and private action, [w:] Emerging Markets. Social, 

Political and Economic Challenges, ed. by S. Rudolf, Lodz University Press, Łódź 2004. 
24 D. Stawasz, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, 

s. 203. 
25 Por. J. Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne wyzwania dla 

polityki rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996. 
26 Tamże 
27 A. Klasik, Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, w: Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, 

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 821, Wrocław 1999, s. 23. 
28 http://www.infoeu.pl/media/docs/region/swietokrzyskie_rpo_wrzesien06.pdf (07.07.2013) 
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Rysunek 2. Województwo świętokrzyskie  
 

 
Źródło: http://kielce.pios.gov.pl/raporty/rocz/1999/rap01_a.htm (10.09.2013) 

 
Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do 

przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje 
ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Ważną cechą jst jest 
ich samodzielność. Samodzielność finansowa gminy jest niezbędnym warunkiem jej konkurencyjności oraz 
harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Nie oznacza ona w prowadzeniu samorządowej gospodarki finansowej 
pełnej dowolności w pobieraniu dochodów i dysponowaniu nimi. Samodzielność finansowa nie odnosi się do sfery 
tworzenia i kształtowania podstaw prawnych gospodarki finansowej, lecz do sfery stosowania prawa oraz do 
kreowania w ich ramach samodzielnej polityki finansowej. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa zasada prymatu 
dochodowej strony budżetu nad wydatkami, zgodnie z którą poziom wydatków budżetowych samorządu jest 
zdeterminowany raczej możliwościami finansowymi niż skalą potrzeb. 
 
 
Tabela 1. Podstawowe grupy dochodów gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w latach 2007, 2009, 
2011, 2012- Sortowano wg dochody własne w dochodach ogółem [w %] w 2012 r. 
 

  

Dochody własne w 
dochodach ogółem [w %] 

Dotacje celowe z budżetu 
państwa ogółem w 

dochodach ogółem [w %] 

Subwencja w dochodach 
ogółem [w %]  

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
12

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
12

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
12

 

Sitkówka-Nowiny   69,9 67,0 72,7 71,4 7,4 9,9 6,8 6,9 19,9 18,2 18,2 19,4 
Morawica   48,3 43,9 37,6 53,4 17,4 14,1 9,8 11,7 26,6 30,3 22,3 28,8 
Masłów   42,2 43,3 45,5 50,9 20,2 16,8 15,5 16,9 33,0 29,3 27,6 30,2 
Tuczępy   44,2 47,9 42,3 46,7 21,0 20,6 23,3 17,4 34,3 22,9 29,9 32,0 
średnia 24,5 25,8 25,4 27,3 23,1 20,5 20 19,5 48,7 42,3 43 44,4 
Pawłów  13,8 15,5 19,3 14,9 28,8 22,0 22,0 24,5 56,7 55,0 55,7 58,2 
Mniów   14,3 12,4 12,8 14,7 25,7 21,0 17,8 18,6 59,9 45,3 51,3 53,4 
Słupia (Konecka)   16,0 13,6 14,7 14,6 24,8 21,8 22,1 20,7 59,2 59,0 60,0 58,3 
Kluczewsko  20,7 17,9 17,5 14,6 23,1 22,9 19,1 18,8 56,0 60,4 62,7 63,6 

Źródło: opracowanie własne 
 

W dochodach własnych gmin dominowały wpływy z dwóch podatków – rolnego i od nieruchomości. 
Wynika to z naturalnego usytuowania gmin, rozmiarów gospodarki rolnej, a także poziomu ulg, zwolnień lub 
obniżeń w stosunku do ustawowych stawek jednostkowych. Na wysokość i wielkość podatków wpływ mają  
(i miały) decyzje samorządu gminnego. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w analizowanych latach 
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osiągał zróżnicowany poziom (tabela 1, rysunek 3).  
Oceniając kondycje finansową gmin, w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się strukturze dochodów. 

Jest to o tyle istotne, że wyposażenie poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w stałe i efektywne źródła 
dochodów jest elementem, który rzutuje na zachowanie samodzielności jednostki. Swobodę  
w kształtowaniu polityki finansowej zapewnia odpowiedni poziom dochodów własnych, zapewniające 
niezależność w podejmowaniu decyzji i stwarzają szanse na pełniejsze pokrycie potrzeb mieszkańców wspólnoty 
oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Dochody własneprzesądzają one o stopniu i zakresie 
samodzielności finansowej organów samorządowych, traktuje się je bowiem jako wskaźnik poziomu tej 
samodzielności. Możliwość oddziaływania na konstrukcję dochodów własnych wiąże się z pojęciem władztwa 
podatkowego, które polega na uprawnieniu do samodzielnego nakładania podatków lokalnych, prawa do 
samodzielnego podejmowania decyzji o zwolnieniach, zaniechaniu poboru części lub całości świadczenia. 
Częściowe natomiast władztwo podatkowe pozwala na kształtowanie niektórych elementów konstrukcji 
podatków29. 
 
Rysunek 3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego w 
2012 r.  
 

 
Źródło: opracowanie własne w programie Cont-Evo Map 

 
 
Zdolność kreacji dochodów własnych gmin jest pochodną możliwości i umiejętności wykorzystania 

lokalnych instrumentów interwencjonizmu samorządowego. Powodzenie stosowania takich instrumentów zależy 
m.in. od potencjału endogenicznych zasobów gminy, korzyści lokalizacyjnych, struktury funkcjonalnej, 
społeczności lokalnych oraz kompetencji i kreatywności lokalnych władz samorządowych. Najszerszą grupę 
instrumentów, poprzez które gmina wpływa na otoczenie, stanowią narzędzia polityki fiskalnej, obejmujące 
działania władzy lokalnej podejmowane w ramach dochodów budżetu gminy. Ich celem jest podnoszenie 
finansowej efektywności jednostek gospodarczych poprzez zmniejszenie kosztów ich bieżącego funkcjonowania, 
kosztów inwestycyjnych oraz obciążeń podatkowych30. 

Zróżnicowanie dochodowe poszczególnych gmin jest duże, a zadania wykonywane przez poszczególne 
samorządy są podobne, czasami zaś wręcz jednakowe. Często zdarza się, że gmina z własnych dochodów nie jest 
w stanie realizować swoich zadań, gdyż zgromadzone fundusze są niewystarczające. Niezbędne stają się zatem 
uzyskane dochody transferowe (dochody podchodzące z subwencji ogólnej i dotacji celowej).  

                                                             
29A. Sobczyk, Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ pdf/ EIOGZ _2009_nr77_s137.pdf 

(15.07.2013). 
30M. Brol, Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu samorządowego; http://mikroekonomia 

.net/system/publication_files/891/original/17.pdf?1315223200 (10.08.2013). 
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Subwencja ogólna stanowi ustawowo określone źródło dochodu samorządu terytorialnego. Jest to 
świadczenie pieniężne udzielne przez Skarb Państwa na rzecz samorządu, mające charakter przymusowy, 
nieodpłatny i ogólny, a więc nie jest powiązane ze ściśle określonym celem (tabela 1)31.  

Subwencje ogólne służą finansowaniu zadań własnych gminy. Zgodnie z przepisami prawa finansowego 
należą się one poszczególnym gminom, zgodnie z określonymi procedurami. Należy podkreślić, iż o 
przeznaczeniu pieniędzy otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący gminy, który ma 
dowolność w wydatkowaniu tych środków. Taka sytuacja jest pozytywna, gdyż nie ogranicza samodzielności 
samorządu.   

Drugim rodzajem środków transferowych, jakie otrzymują gminy są dotacje, na realizację zadań z 
zakresu administracji rządowej zleconych jednostką samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie 
określonych w ustawie zadań własnych, takich jak: inwestycje, pomoc społeczna, prowadzenie szkół 
podstawowych – dla wielu gmin wiejskich regionu świętokrzyskiego stanowią istotne źródło ich dochodów. 
Najmniejsze znaczenie miały one w takich gminach, jak: Sitkówka-Nowiny, Morawica, natomiast największe w 
Pawłowie, Mniowie, Słupi (Koneckiej) czy Kluczewsku (tabela 1).  

Finansowym odzwierciedleniem działań podnoszących konkurencyjność jest wielkość ponoszonych 
przez gminę wydatków inwestycyjnych. Oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów gminy, czy też 
między innymi strategia rozwoju gminy sprawiają, że kształtowanie się zarówno poziomu wydatków 
inwestycyjnych, a także ich struktury posiada na ogół zróżnicowany charakter zarówno w czasie, jak również w 
przestrzenni. Wydatki inwestycyjne mają przynosić efekty w przyszłości i służą powiększaniu majątku 
publicznego (tabela 2). 

Istotną grupę z punktu widzenia rozwoju gminy stanowią wydatki bieżące, które przeznaczane są na 
zaspokajanie bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań gminy.  Obejmują one zasadnicze zadania sektora 
publicznego, w szczególności: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach 
budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń; zakupy towarów i usług; koszty utrzymania 
oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań; koszty 
zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, z 
wyłączeniem organizacji pozarządowych32. 

Wielkość ponoszonych wydatków inwestycyjnych uzależniona jest od wielu czynników makro i 
mikroekonomicznych, w tym także wynikających ze specyfiki realizacji danej inwestycji. W konsekwencji skala 
ponoszonych wydatków inwestycyjnych przez poszczególne gminy w określonym momencie jest na ogół 
warunkowana zróżnicowanymi przesłankami, a wiążące się z realizacją inwestycji ponoszenie wydatków może 
być różnorodnie rozmieszczone w czasie (rysunek 4 i 5).   

 
 
Tabela 2. Struktura wydatków gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w latach 2007, 2009, 2011, 2012  
 

  

Wydatki inwestycyjne w 
wydatkach ogółem [w %] 

Wydatki bieżące w 
wydatkach ogółem  

[w %] 

Powierzchnia 
[ha] 

Faktyczne miejsce 
zamieszkania stan 
na 30 VI [osoba] 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
12

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
12

 

20
12

 

20
12

 

Solec-Zdrój  2,3 14,6 58,7 45,9 97,8 85,4 41,3 53,7 8504,0 5102,0 
Daleszyce   5,5 16,8 34,2 40,0 94,5 83,2 65,5 60,0 22239,0 15525,0 
Oleśnica  8,6 42,8 33,9 33,0 91,5 57,2 66,1 67,0 5338,0 3932,0 
Szydłów  12,0 24,2 41,2 33,0 88,0 75,8 58,8 67,0 10790,0 4798,0 
średnia 13,7 24,4 25,1 17,7 86,3 75,6 74,8 82,3 10693,1 7057,3 
mediana  11,6 24,2 22,4 17,0 88,4 75,9 77,6 83,0 10098,5 6025,5 
Bałtów   9,3 26,8 52,0 4,9 90,7 73,2 48,0 94,9 10507,0 3749,0 
Nowy Korczyn 26,0 3,7 15,7 3,1 74,0 96,3 84,3 96,9 11667,0 6317,0 
Słupia (Konecka)   1,1 7,9 16,2 2,6 98,9 92,1 83,8 97,4 10580,0 3485,0 
Łopuszno   20,4 26,1 13,6 1,8 79,6 73,9 86,4 98,2 17700,0 9056,0 

Źródło: opracowanie własne- Sortowano wg wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem [w %] w 2012 r. 
 

                                                             
31A.Borodo,Słownik finansów samorządowych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007, s. 184. 
32 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 r. nr 157, poz. 1240), art. 124. 
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Wzrost wydatków ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2008-2010 nastąpił we wszystkich 
gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Istotny wzrost wydatków w przypadku Dwikozów związany 
był z wydatkami związanymi z usunięciem skutków powodzi.  
 
Rysunek 4. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego w 
2012 r.  
 

 
Źródło: opracowanie własne w programie Cont-Evo Map 

 
Z punktu widzenia analizy istotny wydaje się podział na wydatki bieżące (rysunek 4) oraz wydatki 

inwestycyjne (rysunek 5). Pierwszą grupę stanowią, bowiem wydatki, które są konieczne do ponoszenia z punktu 
widzenia nieprzerwanego funkcjonowania gminy. Drugą grupę stanowią natomiast wydatki skierowane na 
powiększanie majątku danej jst  i podnoszenie jej konkurencyjności.    
 
Rysunek 5. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w gminach wiejskich województwa 
świętokrzyskiego w 2012 r.  
 

 
Źródło: opracowanie własne w programie Cont-Evo Map 7 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2013 
 

- 20 - 
 

Wskaźnik syntetyczny dotyczący sfery finansowej gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego 
zawiera tabela 4. Porównanie wskaźników syntetycznych ogólnych dla trzech lat wyraźnie wskazuje, że – poza 
kilkoma wyjątkami – ogólna sytuacja finansowa gmin wiejskich uległa pogorszeniu. Liderem były gminy 
Sitkówka-Nowiny, Dwikozy, Łubnice, Bałtów (w 2010).  

 
Tabela 4. Wskaźnik syntetyczny kondycji finansowej gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012 
(procedura unitraryzacji) oraz wartość średnia wskaźnika w badanej grupie 

  
wskaźnik syntetyczny   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Morawica   0,52 0,50 0,61 0,49 0,49 0,55 
Sitkówka-Nowiny   0,56 0,52 0,58 0,56 0,53 0,55 
Daleszyce   0,34 0,42 0,41 0,38 0,38 0,43 
Krasocin  0,37 0,43 0,45 0,45 0,38 0,40 
średnia wartość wskaźnika 0,28 0,28 0,29 0,30 0,27 0,28 
mediana  0,28 0,27 0,28 0,29 0,26 0,26 
Radków  0,19 0,21 0,28 0,24 0,21 0,20 
Słupia (Konecka)   0,18 0,18 0,21 0,21 0,18 0,19 
Wilczyce  0,22 0,22 0,23 0,24 0,18 0,18 
Iwaniska  0,22 0,24 0,25 0,24 0,19 0,17 

Źródło: opracowanie własne 
 
Rysunek 6. Wskaźnik syntetyczny kondycji finansowej oraz wartość średnia wskaźnika gmin wiejskich województwa 
świętokrzyskiego [lata 2007-2012] 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Jak pokazuje powyższa tabela 4 oraz rysunek 6 najlepiej oceniane w kontekście wskaźnika syntetycznego 

kondycji finansowej w gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego są Sitkówka Nowiny, Morawica, 
Daleszyce, Krasocin – są to gminy znajdujące się w orbicie oddziaływania Metropolii Kieleckiej i maja charakter 
rolniczo-przemysłowy. Najsłabsze są za gminy z przewagą w strukturze ich działalności rolnictwa, tj. Słupia 
(Konecka), Wilczyce, Iwaniska.   

Silna pozycja gminy Sitkówka – Nowiny wydaje się być związana z bliskością Kielc oraz 
funkcjonowaniem na terenie jednostki oczyszczalni ścieków (która obsługuje miasto Kielce), największego 
pracodawcy w terenie, oraz licznej grupy przedsiębiorstw różnych branży. Znajdują się tu zakłady przemysłu 
cementowo-wapienniczego.   
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Ponadto istotne znaczenie ma tutaj położenie gminy przy głównych szlakach kolejowych i drogowych 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kielce. Struktura zatrudnienia na terenie gminy zmierza w kierunku 
ograniczenia zatrudnienia w rolnictwie na rzecz sfery usługowo - handlowej. Podstawowymi pracodawcami stały 
się małe i średnie przedsiębiorstwa.  

 Pozycja gminy Morawica wynika z 1000 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 
gospodarczą. Przeważają firmy jedno lub kilkuosobowe, często rodzinne. Dominującą dziedziną działalności są 
usługi (budowlane, spożywcze), handel i transport. Gmina ma charakter rolniczy, ale z dużym udziałem sektora 
pozarolniczego. 

Do głównych atutów gminy Daleszyce należą atrakcyjne położenie, sprzyjające zamieszkiwaniu na 
terenie gminy osób z zewnątrz, dostępność szkół, kultury, rynku pracy oraz współtworzenie Kieleckiego Obszaru 
Metropolitarnego. Gmina ma charakter rolniczo-mieszkalny. Struktura działalności gospodarczej wskazuje na 4 
główne sektory działalności: przemysł, rolnictwo, turystyka i usługi. Firmy te działają w takich branżach jak: 
rolno-spożywcza, przetwórstwo mięsa oraz owoców, warzyw, ziół, a także stolarka drewniana, branża mięsna, 
produkcja liofilizowane żywności, produkcja materiałów budowlanych.   

Gmina Krasocin ma charakter rolniczy. W ewidencji działalności gospodarczej UG Krasocin 
zarejestrowano na koniec I kwartału 2008 r.  885 podmiotów gospodarczych. Najliczniejszą grupę stanowią: 
obróbka drewna i tartacznictwo, usługi budowlane, handel art. spożywczymi i przemysłowymi, ślusarstwo, 
produkcja materiałów budowlanych, usługi w zakresie instalatorstwa elektrycznego i  mechaniki pojazdowej, 
prowadzenia ksiąg podatkowo-ubezpieczeniowych, usług biurowych i stomatologiczno-opiekuńczych oraz 
gastronomia, handel materiałami budowlanymi, instalatorstwo sanitarne, handel maszynami rolniczymi, przewóz 
osób i usługi bankowe. 

Przeprowadzona analiza skupień pozwoliła podzielić gminy na 4 grupy (o rozkładzie 0,25). Nie ma gmin 
należących do grupy A. Zdecydowana większość świętokrzyskich gmin wiejskich należy do grupy C, średnio od 1 do 2 gmin 
prezentowało sytuację dobrą (o gminach szerzej wyżej; tabela 5). Między grupami można zaobserwować przesunięcia w 
czasie. Gminy wiejskie o strukturze rolno-przemysłowej są w lepszej sytuacji finansowej. 

 
Tabela 5. Poziom wskaźnika syntetycznego kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego oraz średni 
wskaźnik w grupie w latach 2007-2011 
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Grupa A  
(bardzo dobra) 
X ≤ 0,75 

- - - - - - - - 
  

- - 

Grupa B 
(dobra)  
0,50 ≤ X < 0,75 

2 0,54 2 0,51 2 0,59 1 0,56 1 0,53 2 0,55 

Grupa C 
(średnia) 
0,25 ≤ X< 0,50 

48 0,30 50 0,30 52 0,31 57 0,31 42 0,30 46 0,29 

Grupa D  
(słaba)  
X < 0,25 

22 0,21 20 0,21 18 0,22 14 0,23 29 0,22 24 0,22 

G 
rupy utworzone zostały na podstawie wskaźnika syntetycznego (0,1), grupy mają taki sam rozkład tj. 0,25 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Do analizy zbioru 72 gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego, opisanych za pomocą wskaźnika 

syntetycznego wykorzystano także metodę grupowania Warda. Pozwoliła ona ze zbioru obiektów wielo 
cechowych (gmin) wyodrębnić 6 grup (skupień), tj.; grupa 1 - 14 jednostek; 2 – 17; 3 – 18; 4 – 2; 5 – 5; 6 – 16. 
Gminy tej samej grupy są podobne ze względu na określony zbiór cech, natomiast należące do dwóch różnych 
grup są obiektami różnymi.   
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ZAKOŃCZENIE 
 

Jednostki samorządu terytorialnego, aby mogły aktywnie spełniać swą rolę w kształtowaniu warunków 
dla życia i gospodarowania społeczności lokalnych, muszą być wyposażone w odpowiednie zasoby finansowe. 
Istotne jest bowiem, dla prawidłowego funkcjonowania tych jednostek i ich władz, wyposażenie w środki 
finansowe, adekwatne do ustawowo narzuconych zadań. Racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi 
wymaga określonej prawem samodzielności oraz instrumentów podwyższania efektywności i skuteczności 
polityki budżetowej33.  

System finansowy powinien gwarantować odpowiednią do zadań ilość środków, możliwość swobodnego 
nimi dysponowania, a przede wszystkim powinien zabezpieczać stabilność dochodów34.  Ocena polityki 
budżetowej wymaga skupienia się na dwóch z tych obszarów, a więc wydatkach i dochodach. Prezentowane w 
niniejszym artykule mierniki stanowią tylko część spośród licznej grupy sugerowanych do zastosowania. 

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem świadczy o stopniu samodzielności 
finansowej gmin w zakresie wydatkowania środków finansowych, czyli także o stopniu decentralizacji. Jego 
zwiększenie oznacza zwiększenie możliwości finansowych gmin. Wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem odzwierciedla aktywność władz gmin w ramach istniejących możliwości finansowych. Należy 
jednak zaznaczyć, że - aby środki przeznaczone na inwestycje nie były marnotrawione - infrastruktura powinna 
być rozbudowywana z myślą o potrzebach mieszkańców. Bardziej rozwinięta gmina przyciąga inwestorów, 
powodując powstanie nowych miejsc pracy. W rezultacie zwiększa się konkurencyjność danej gminy. 

Analiza potwierdziła zróżnicowanie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego pod względem 
poziomu kondycji finansowej. Pozwoliła ona wyróżnić gminy o wysokim poziomie kondycji finansowej, o 
średnim poziomie kondycji finansowej oraz o niskim poziomie. Najliczniejszą grupę stanowiły gminy o średniej 
kondycji finansowej. Ocena gospodarki finansowej jest zadaniem trudnym. Wymaga ona uwzględnienia wielu 
różnych zmiennych. Ich wyboru należy dokonać z wykorzystaniem kryteriów: uniwersalności, zmienności, 
stopnia skorelowania i ważności. Monitorowanie kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi 
konieczny element w procesie zarządzania finansami.   
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OCENA KONKURENCYJNOŚCI SAMORZĄDUW 
KONTEKŚCIE INFRASTRUKTURY NA PRZYKŁADZIE 

WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
Pawel DZIEKAŃSKI1- Miroslav KELEMEN2 

 
Evaluation of competitiveness of local government in terms of infrastructure, based on 

selected municipalities Voivodship Świętokrzyski 
 
ABSTRACT: The modern world, regardless of the level of development of the various regions and countries, an 
economic system of connected vessels through which flow constantly flows of money, goods, technical ideas, 
cultural exchange and so last several years, especially the period after Polish accession to the European Union, 
characterized by rapid economic and social development of the country. This is accompanied, however, processes 
of spatial polarization that is growing differences in development between the rich and poor areas. Areas rich grow 
through the use of its economic potential and whereas poverty areas (also called problem areas) could remain in 
the doldrums. Local government units compete with each other for acquiring businesses, tourists, residents. For it 
is therefore important to take steps to increase the competitive potential of the area and improve the competitive 
position through the creation of conditions to improve the efficiency of capital already invested, and his attraction 
to the poorly invested areas. The aim of this paper is to present the essence of competition in the development of 
local governments and communities to show the potential competitiveness of the Holy Cross Mountains using 
synthetic index (in the area of infrastructure and budget). 
KEY WORDS: synthetic indicator, development, economic potential, kompetition. 
 
WPROWADZENIE 
Współczesny świat, niezależnie od poziomu rozwoju poszczególnych regionów i krajów, stanowi gospodarczy 
system naczyń połączonych, przez który stale przepływają strumienie: pieniężne, towarów, myśli technicznej, 
wymiany kulturowej itd. Ostatnie kilkanaście lat, w tym szczególnie okres po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, charakteryzuje się dynamicznym rozwojem społeczno gospodarczym kraju. Towarzyszą temu 
jednak procesy polaryzacji przestrzennej tj. rosną różnice rozwojowe pomiędzy obszarami bogatymi lub 
bogacącymi się i obszarami biednymi. Obszary bogate rozwijają się dzięki wykorzystaniu swojego potencjału i 
koniunktury gospodarczej, natomiast obszary biedy (zwane również obszarami problemowymi) z różnych 
przyczyn pozostają w zastoju3. Jednostki samorządu terytorialnego konkurują między sobą o pozyskiwanie 
przedsiębiorstw, turystów, mieszkańców. Za ważne uznaje się więc podjęcie działań mających na celu zwiększenie 
potencjału konkurencyjnego obszaru i poprawę pozycji konkurencyjnej poprzez tworzenie warunków do 
zwiększenia efektywności już zainwestowanego kapitału oraz jego przyciąganie na słabo zainwestowane obszary4.   
Celem opracowania jest przedstawienie istoty konkurencji w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz 
pokazanie potencjału konkurencyjności gmin regionu świętokrzyskiego przy wykorzystaniu wskaźnika 
syntetycznego (w obszarze infrastruktury oraz budżetu). 
 
 

METODA BADAWCZA 
 

Zjawiska złożone opisuje się za pomocą więcej niż jednej charakterystyki, zwanej zmienną, ze względu na 
którą analizuje się obiekty. Przy analizowanie wielu zmiennych pojawiają się trudności, które nie występowały w 
przypadku analizy jednej zmiennej, (tzn. analizy zjawisk prostych) przez co metody statystyki jednowymiarowej 
okazują się mało przydatne, ponieważ oprócz normalnych aspektów, które się bierze pod uwagę przy badaniu 
zjawisk prostych, takich jak przeciętny poziom zjawiska czy jego zmienność, należy uwzględnić również 
powiązania między różnymi aspektami (zmiennymi) przy analizie zjawiska złożonego. Porównywanie zjawisk 
złożonych jest o wiele trudniejsze niż porównywanie zjawisk prostych z uwagi na występowanie wiele różnych 
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kryteriów wyboru gdzie wynik wyboru ze względu na jedno kryterium nie pokrywa się zazwyczaj z wynikiem 
uzyskanym przy uwzględnieniu innego kryterium. 

Do realizacji celu badawczego przyjęto procedurę wielowymiarowej analizy porównawczej 
umożliwiającej porównywanie obiektów wielocechowych. Na początek za pomocą analizy opisowej oraz analizy 
korelacji wytypowano zmienne do budowy wskaźnika syntetycznego. Kolejno dokonano unitaryzacji zmiennych. 
Do pomiaru poziomu konkurencyjności badanych gmin wykorzystano wskaźnik syntetyczny, który zastępuje opis 
badania przy użyciu zbioru cech diagnostycznych jedną wielkością agregatową. W badaniach obok wskaźnika 
syntetycznego zastosowano oraz hierarchiczną metodę grupowania, która pozwoliła zbudować ranking 
konkurencyjności gmin. 

 
 
KONKURENCYJNOŚĆ I JEJ CZYNNIKI 
  

Konkurencyjność, pierwotnie utożsamiana z działalnością gospodarczą oraz społecznym dążeniem do 
zajęcia lepszej pozycji, stała się również domeną jednostek terytorialnych. Wynika to z rosnących potrzeb 
społeczności lokalnych, związanych z rozwojem kulturowym i cywilizacyjnym oraz ograniczonych zdolności 
samorządu do ich zaspokajania5.   

Definiowanie pojęcia konkurencyjności w odniesieniu do jednostek administracyjnych jest złożone. Nie 
jest to łatwe na gruncie nauk ekonomicznych czy teorii zarządzania. Dzieje się tak ponieważ pojęcie to można 
rozpatrywać w wielu wymiarach. Można wskazać kilka jej wymiarów, np.: 

 zdolność osiągania ponadprzeciętnych wyników ekonomicznych przez podmioty działające w danej 
jednostce terytorialnej, 

 zdolność aktorów lokalnych do kreowania środowiska biznesowego podnoszącego poziom aktywności 
gospodarczej w danej jednostce terytorialnej,  

 zdolność do przyciągania inwestycji dokonywanych przez podmioty lokalne, ale też krajowe (z innych 
jednostek terytorialnych) i. przede wszystkim, zagraniczne,  

 zdolność do zapewnienia mieszkańcom regionu lepszych warunków cywilizacyjnych, ekonomicznych 
itp.,  

 zdolność do kreowania większego tempa wzrostu gospodarczego niż ma to miejsce w przypadku innych 
jednostek terytorialnych6. 
Region konkurencyjny definiowany jest jako taki, w którym poziom wiedzy ludzkiej, rozumiany jako 

zdolność do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji i zastosowania istniejących lub nowych 
zasobów rzeczowych pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie wytworów regionu7. 
Konkurencyjność terytorialna wynika z roli wewnętrznego środowiska, które przez mobilizację posiadanych 
zasobów i sił może promować swoje terytorium jako konkurencyjne miejsce do prowadzenia działalności 
gospodarczej przez miejscowe i nowo tworzone przedsiębiorstwa8.  

Elementy konkretnych układów przestrzennych (infrastruktury), ich wzajemne relacje i stopień 
złożoności determinują jakość całego układu i funkcje pełnione przez ten układ oraz poziom ich konkurencyjności. 
Poszczególne węzły są elementami szerszych układów sieciowych (komunikacyjnych, energetycznych, 
łącznościowych, rurociągowych, wodno-kanalizacyjnych), te zaś charakteryzują się rozmaitym zakresem 
złożoności układu, kształtem i wymiarem.  

Konkurencyjną przestrzeń można rozważać w kategoriach ekonomicznych, społecznych, rzeczowych i 
przyrodniczych. Podmiotowość przestrzeni wiąże się z podmiotami politycznymi i społecznymi, jakie 
odpowiadają za dokonywanie jej przekształceń, zarządzanie przestrzenią jej użytkowanie i zagospodarowanie. 
Przestrzeń może być atrakcyjna, stawać się magnesem dla określonej grupy użytkowników, a tym samym 
stymulatorem rozwoju, jednocześnie nie wyklucza to sytuacji, w której występują konflikty społeczne na skutek 
różnych oczekiwań co do jej zagospodarowania9. 

Gminę należy kojarzyć z obszarem o określonej organizacji i strukturze, na którym funkcjonują 
zlokalizowane tam podmioty. Na obszarze tym są zaspokajane potrzeby życia codziennego ludności i są 
rozwiązywane jej podstawowe problemy, jest także organizowane jest życie społeczne. Jednocześnie jest to obszar 
wypełniony elementami przyrodniczymi i antropogenicznymi. Poszczególne elementy mają różny charakter. 
Mogą być to elementy proste do objęcia pomiarem i łatwe do zidentyfikowania (powszechnie zwane czynnikami 
                                                             
5 E. Wysocka i inni, Teoretyczne podstawy konkurencyjności w planowaniu przestrzennym, IGPiK, Warszawa 2001, s. 13. 
6 M. Zalewska i inni, Uwarunkowania skutecznego wykorzystania struktur klastrowych w regionalnej polityce konkurencyjności. Próba oceny na przykładzie 

powiatu grójeckiego, Uniwersytet Warszawski, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Zarządzanie i Marketing Z. 14, nr 250/2008; 
http://www.pol.convdocs .org/tw_files2/urls_113/9/d-8517/7z-docs/43.pdf (08.08.2013); A. Klasik, Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne 
miast, [w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu,  Prace naukowe 821, 
Wrocław 1999, s. 15. 

7 A. Bałtromiuk, Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej UE, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 77. 
8M. Adamowicz, Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Wieś Jutra, Warszawa 2008, s. 9. 
9 M. Gorynia, E. Łaźniewska (red. nauk.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, 2009. 
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twardymi) albo też trudne do ilościowego określenia, w ocenach sprowadzone do kategorii jakościowych (czynniki 
miękkie). Elementy te możemy zagregować w szeregi grup różnych sfer. Najważniejsze sfery: 

 prawna,  
 przyrodnicza,  
 ekonomiczno-infrastrukturalna,  
 społeczno-kulturalna10. 

 
ZDOLNOŚĆ I BARIERY KONKURENCYJNOŚĆI   

Konkurencyjność terytorialna wynika z roli wewnętrznego środowiska, które przez mobilizację 
posiadanych zasobów i sił może promować swoje terytorium jako konkurencyjne miejsce do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez miejscowe i nowo tworzone przedsiębiorstwa11. A zatem konkurencyjność gmin 
i regionów to stan względnie trwałej przewagi uzyskanej przez dany podmiot dzięki lokalizacji w określonym 
miejscu oraz proces podmiotowego konkurowania władz publicznych12. Trwałość uzyskanej przewagi zależy przy 
tym od czynników (walorów) lokalizacji oraz zdolności i umiejętności rządzących13.  

Przy rozpatrywaniu poziomu konkurencyjności regionów przywiązuje się z reguły dużą uwagę do ich siły 
ekonomicznej. Według G. Gorzelaka ocenia się, iż siła ekonomiczna określana jest na podstawie wielkości 
dochodów publicznych kreowanych w regionach. Powszechnie uważa się, że na konkurencyjność regionów 
wpływa: zróżnicowanie ich struktur ekonomicznych, dostępność komunikacyjna, istnienie zaplecza naukowo-
badawczego czy istnienie otoczenia okołobiznesowego14. Jednym z najważniejszych czynników atrakcyjności 
samorządu jest jego położenie, które w znacznej mierze pozwala wykorzystać endogenne czynniki rozwoju.  

Za najważniejsze uwarunkowania konkurencyjności regionu uznano: 
 gospodarczo-finansowe,  
 społeczno-demograficzne,  
 infrastrukturalno-środowiskowe15. 

W. Dziemianowicz przedstawił trzy podstawowe czynniki zewnętrzne decydujące o poziomie 
konkurencyjności miast i gmin w Polsce. Są to uwarunkowania historyczne, aglomeracyjne i 
transformacyjne16.Wśród czynników realnie istniejących w regionach, które determinują budowę ich potencjału 
konkurencyjnego, B. Winiarski wyróżnia zróżnicowaną strukturę gospodarki, inwestycje, infrastrukturę 
techniczną, infrastrukturę społeczną, działalność badawczo-rozwojowa, zasoby środowiska naturalnego oraz 
instytucje okołobiznesowe (rysunek 1)17. 

 
Czynniki te można podzielić na dwie kategorie: konieczne do utrzymania zdolności konkurowania oraz 

takie, które tworzą przewagę konkurencyjną wynikającą z pojawienia się cech dodatkowych, unikalnych, trudnych 
do powielenia, mających decydujące znaczenie dla pozyskania inwestorów18. W każdym regionie Polski 
występują wszystkie z wymienionych czynników, jednak różny jest ich potencjał i jakość, co nie rzadko staje się 
bezpośrednią przyczyną pojawienia się dysproporcji pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych regionów. 

Konkurencyjność regionu jest zatem wypadkową oddziaływania zróżnicowanych czynników i 
stymulatorów. Ich działanie ma charakter synergiczny i kompleksowy, wywołując skutki we wszystkich sferach 
funkcjonowania regionu. Konkurencyjny region będzie zatem obszarem, w którym pojawiają się cechy takie jak 
zdolność do (por. rysunek 2): 
– generowania wysokiego poziomu zatrudnienia; 
– wzrostu poziomu wydajności pracy; 
– trwałego wzrostu poziomu życia i warunków bytowych społeczności regionu; 
– osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej; 
– przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia; 
– absorbowania i generowania innowacji; 
– tworzenia i wykorzystania zasobów strategicznych19. 

                                                             
10 Tamże 
11M. Adamowicz, Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Wieś Jutra, Warszawa 2008, s. 9. 
12 T. Markowski, D. Stawasz, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 89. 
13 A. Zalewski, Uwarunkowania stymulowania rozwoju lokalnego, Problemy Zarządzania, nr 3/2006, s. 33. 
14 G. Gorzelak, Przemiany polskiej przestrzenni, [w:] Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum 

Studiów Strategicznych, Warszawa 1997, s. 25. 
15 J. Bański, K.Ł. Czapiewski, Ekspertyza, Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Warszawa 2008, 

http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ Projekty/Ekspertyza _obszary _sukcesu.pdf (07.08.2013) 
16W. Dziemianowicz, Konkurencyjność gmin w świetle relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008. 
17B. Winiarski, Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. Klamut M., AE im. Oskara Langego, Wrocław 1999, s.50-51 
18 T. Markowski, D. Stawasz, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 
61. 
19 Z. Przygodzki, Procesy terytorializacji przedsiębiorstw – w poszukiwaniu zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] Klasik A. (red.), 
Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK nr 218, Warszawa 2005, s. 174. 
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Rysunek 1.Czynniki konkurencyjności na poziomie regionu  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
Rysunek 2. Proces oddziaływań w podnoszeniu konkurencyjności regionów (obszar i wybrane  
                 kierunki zmian 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Filipiak B. i inni, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse  
                procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s.283. 
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Gmina jest zbiorem elementów i relacji zachodzących między tymi elementami oraz relacji z otoczeniem, 
jest obiektem wyodrębniającym się pod określonym względem z innej większej całości oraz jest obiektem 
wykazującym właściwości odrębne od właściwości elementów, z których się składa, i własne zasady 
funkcjonowania.  

Gminy, często dążą do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej przez wykorzystanie specyfiki, którą 
określić można na podstawie: walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego, aktywności mieszkańców, 
poziomu przedsiębiorczości, wysokiego poziomu wykształcenia ludności, jak również korzystnego położenia 
geograficznego. Są to niewątpliwie atuty, które w warunkach rywalizacji pozwalają na wzmocnienie obecnej 
pozycji konkurencyjnej. Rywalizacja ta może dotyczyć wielu płaszczyzn20: pozyskiwanie inwestorów krajowych 
i zagranicznych, dostęp do różnych środków finansowych, w tym zwłaszcza publicznych i zagranicznych, 
lokalizacja instytucji administracyjnych, finansowych, naukowych, organizacja imprez kulturowych, handlowych, 
oraz turystycznych, utrzymanie istniejącego kapitału oraz przyciąganie turystów, studentów, potencjalnych 
mieszkańców itp.21. 

W ostatniej dekadzie zaobserwowano duże zróżnicowanie poziomu rozwoju wewnątrz regionów.22 
Regiony często nie tworzą zwartej całości, a ich elementy rozwijają się w różnym tempie i z różna intensywnością. 
Konsekwencją tego jest proces przepływu zasobów z ośrodków lokalnych do centralnych. Z jednej strony kapitał 
poszukuje obszarów o wyższej stopie zwrotu, mniejszym ryzyku inwestycyjnym, sprawnie działającym otoczeniu 
instytucjonalnym oraz pracownikach o wysokich kwalifikacjach. Z drugiej, wykwalifikowana siła robocza migruje 
w poszukiwaniu zatrudnienia, zapewniając sobie lepsze warunki rozwoju. 

 
 

INFRASTRUKTURA, JAKO  CZYNNIK KONKURENCYJNOŚĆI 
  

Istotną cechą samorządu gminy jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, bowiem samorząd 
odpowiada za wszystkie sprawy publiczne dotyczące życia mieszkańców w obrębie jednostki terytorialnej. Od 
umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak gmina będzie wykorzystywać swoje szanse, zależy jej 
rozwój.Infrastruktura to m.in. drogi, lotniska, systemy wodno-kanalizacyjne, telefony i inne obiekty użyteczności 
publicznej (apteki, biblioteki, kina, ośrodki zdrowia), które spełniając funkcję obsługi regionu zapewnia 
mieszkańcom odpowiednie warunki bytowe oraz umożliwią podnoszenie poziomu życia ludności. Rozwój 
infrastruktury, np. oświatowej, może pociągać za sobą tak zwany efekt ucieczki. Wzrost poziomu wykształcenia i 
kwalifikacji może spowodować migrację ludności do ośrodków lepiej rozwiniętych, dających korzystniejsze 
możliwości pracy i życia23. 

W. Grzywacz przez pojęcie infrastruktura rozumie podstawowe urządzenia i instytucje, wraz z 
niezbędnym wyposażeniem rzeczowym i osobowym, służące do zapewnienia materialnych i społecznych 
warunków jakiejkolwiek działalności w ramach całej gospodarki narodowej lub jej poszczególnych działów, 
gałęzi i jednostek podstawowych24. A. Piskozub infrastrukturę określa jako stworzone przez człowieka, trwale 
zlokalizowane liniowe i punktowe obiekty użytku publicznego, stanowiącą podbudowę życia społeczno-
gospodarczego, z uwagi na ich funkcję przemieszczania osób i ładunków (transport), wiadomości (łączność), 
energii elektrycznej (energetyka) i wody (gospodarka wodna)25. 

Ustawa o samorządzie gminnym przyjmuje w art. 1, że przez gminę należy rozumieć wspólnotę 
samorządową oraz odpowiednie terytorium26. Artykuł 7 ustawy samorządowej ustala, że zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne gminy można podzielić na pewne kategorie, 
a mianowicie zadania z zakresu: 

 infrastruktury technicznej, 
 infrastruktury społecznej,  
 porządku i bezpieczeństwa publicznego,  
 ładu przestrzennego i ekologicznego. 
Wieloletnie zaniedbania w zakresie rozbudowy infrastruktury powodują konieczność inwestowania w takie 

elementy, jak oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, drogi i wiele innych. W przypadku 
obszarów zagrożonych marginalizacją zahamowanie negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych wiąże się 

                                                             
20E. Wysocka i inni, Teoretyczne podstawy konkurencyjności w planowaniu przestrzennym, IGPiK. Warszawa 2001, s. 13. 
21E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie teiyiorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 58. 
22 T. Kudłacz, Rozwój regionalny Polski lat 90. - ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji, [w:] Polityka regionalna państwa pośród 

uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. Szomburg J., IBnGR, Gdańsk 2001, s. 30. 
23 K. Witkowski, Zarządzanie infrastrukturą logistyczną miasta, 

http://www.czasopismologistyka.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_d&gid=548&Itemid=79 (05.05.2013) 
24 W. Grzywacz, Infrastruktura transportu, Wydaw. Komunikacyjne i Łączności, Warszawa 1982, s. 34. 
25 A. Piskozub, Funkcja przemieszczania jako cecha wspólna infrastruktury, Problemy Ekonomiki Transportu 1977 nr 2, s. 25. 
26J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2004, s. 185-186. 
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głównie z podejmowaniem inwestycji infrastrukturalnych stanowiących podstawę rozwoju różnorodnej działal-
ności gospodarczej wykorzystującej lokalne zasoby oraz odpowiednich warunków bytowych lokalnej 
społeczności. 

Dla oceny konkurencyjności w aspekcie infrastruktury posłużono się wskaźnikiem syntetycznym. W 
pracy wykorzystano dane banku danych lokalnych GUS, na podstawie których ustalono zestaw zmiennych 
przedstawiony w tabeli 127. 

 
Tabela 1. Zmienne tworzące wskaźnik syntetyczny oceny infrastruktury gmin28 

  
ZMIENNA DIAGNOSTYCZNA 

X1 dochody ogółem na 1 mieszkańca 

X2 dochody własne na 1 mieszkańca 

X3 % korzystających z sieci ogółem - wodociąg 

X4 % korzystających z sieci ogółem - kanalizacja 

X5 % korzystających z sieci ogółem - gaz 

X6 ludność na aptekę ogólnodostępną 

X7 podmioty wpisane do rejestru regon 

X8 jednostki nowo zarejestrowane 

X9 jednostki wyrejestrowane 

X10 współczynnik skolaryzacji brutto 

X11 współczynnik skolaryzacji netto 

X12 mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań w miastach – wodociąg 

X13 mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań w miastach – łazienka 

X14 mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań w miastach – ogrzewanie 

X15 mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań na wsi – wodociąg 

X16 mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań na wsi – łazienka 

X17 mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań na wsi – ogrzewanie 

X18 mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne ogółem – wodociąg 

X19 mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne ogółem – ustęp spłukiwany 

X20 mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne ogółem – łazienka 

X21 mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne ogółem – centralne ogrzewanie 

X22 mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne ogółem – gaz ziemny 

X23 powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem 

X24 wydatki ogółem na 1 mieszkańca 

X25 wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca 

X26 wydatki bieżące na 1 mieszkańca 

zmienne wskaźnika syntetycznego: X2, X3, X6, X8, X14, X21, X22, X23, X25 - potraktowano jako stymulanty 
Źródło: opracowanie własne 

                                                             
27 Por. P. Dziekański, Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich, s. 229 – 242 [w:] Zeszyty Naukowe, Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej NR 99 (2012),  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012 (issn 2081-6979) 
28Z badania wykluczono zmienne charakteryzujące się stałością, tj. te dla których wskaźnik zmienności prezentował poziom mniejszy od 0,1. Dokonano 

także analizy macierzy współczynników korelacji dla zmiennych. Z badania usunięto cechy nadmiernie skorelowane ze sobą (wskaźnik powyżej 0,75; 
podobna informacja obu zmiennych). Syntetyczny miernik przyjmuje wartości z przedziału [0;1], z tym że 1 otrzymuje obiekt o najkorzystniejszej wartości 
badanej zmiennej, a 0 o najmniej korzystnej. Wartości uporządkowano liniowo według wartości nierosnących oraz wyodrębniono klasy typologiczne 
jednostek. 
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OCENA INFRASTRUKTURY ORAZ ODCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK 
 

Województwo Świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski. W ramach jego 
struktury wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich i jedno miasto na prawach powiatu - Kielce, 
będące powiatem grodzkim oraz 102 gminy, w tym: 5 miejskich. 25 miejsko - wiejskie i 72 wiejskie. 
Województwo Świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, o wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych 
działów przemysłu związanych z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców 
mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych. Charakterystyczny jest bardzo wyraźny podział na 
przemysłową północ i rolnicze południe stanowiące zaplecze dla produkcji ekologicznej żywności. Obszar ten 
mimo dobrze rozmieszczonej sieci miast, jest znacznie niżej zurbanizowany ze względu na mniejszą przeciętnie 
liczbę mieszkańców w poszczególnych ośrodkach, niniejszą koncentrację przedsiębiorczości, w tym w przemyśle, 
a zatem, mniejszą siłę ich oddziaływania na otoczenie29. 

 
Budżet jest to plan finansowy o charakterze dyrektywnym i jednostkowym, na podstawie, którego gmina 

w jawny i samodzielny sposób prowadzi swoją gospodarkę finansową. Łączy on w sobie koszty planowej 
działalności gminy z dostępnymi na dany rok środkami finansowymi. Dostarcza informacji o ilościowym 
zestawieniu zadań i priorytetów. Budżet jest jednocześnie jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania 
finansami, podnoszenia konkurencyjności jednostki.  

 
Dochody i wydatki budżetowe, dając władzom gminy możliwości oddziaływania na otoczenie, pełnią 

funkcję instrumentów polityki finansowej oraz wpływają na proces rozwoju.  
 
Podstawowym źródłem finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego są przede wszystkim 

ich dochody własne, w głównej mierze obejmujące podatki lokalne i regionalne, udziały we wpływach z tytułu 
podatków stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z opłat, dochody z majątku, pozostałe dochody30.  

Dochody własne zapewniają niezależność w podejmowaniu decyzji i stwarzają szansę na pełniejsze 
pokrycie potrzeb mieszkańców wspólnoty oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Często jednak 
okazuje się, że z trudem wystarczają one na realizację zadań bieżących. W związku z tym, jednostki samorządu 
terytorialnego zostały wyposażone w dochody transferowe, czyli subwencję ogólną i dotacje celowe31.  

 
Zdolność kreacji dochodów własnych gmin jest pochodną możliwości i umiejętności wykorzystania 

lokalnych instrumentów interwencjonizmu samorządowego. Powodzenie stosowania takich instrumentów zależy 
od: potencjału endogenicznych zasobów gminy, korzyści lokalizacyjnych, struktury funkcjonalnej - decydującej 
o skali i strukturze relacji z otoczeniem gminy, a także od społeczności lokalnych oraz kompetencji i kreatywności 
lokalnych władz samorządowych.  

 
Podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe i instytucje współdziałając z gminą oddziaływają na 

środowisko naturalne, zagospodarowanie przestrzenne, warunki życia ludności oraz na lokalne rynki, a także 
bezpośrednio i pośrednio, wzajemnie na siebie (rys. 3).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 http://www.infoeu.pl/media/docs/region/swietokrzyskie_rpo_wrzesien06.pdf (08.08.2013) 
30 Por. D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, WN PWN, Warszawa 2004, s. 161; S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 

2005, s. 143; T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006, 
s. 29.   

31 Por. Z. Ofiarski, Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002, s. 24; M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek 
samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 70; E. Suchocka – Rogulska, Budżet państwa a budżety jednostek 
samorządu terytorialnego w 2007 r., [w:] Vademecum skutecznego działania w samorządzie, (red.) A. Lipińska, Twigger, Warszawa 2007, s. 33.   
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Rysunek 3. Dochody ogółem i własne na 1 mieszkańca [w zł] wybranych gmin regionu  
                    świętokrzyskiego; Sortowano wg   2011 r. 
 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Dochodami uzupełniającymi w budżetach gmin są subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. 
Stanowią one formę transferu środków finansowych z budżetu kraju do budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Ich cechą charakterystyczną jest to, że nie są trwale oraz bezpośrednio powiązane z budżetem 
gminy, co ma miejsce w przypadku kategorii dochodów własnych32. Celem transferów pieniężnych jest 
uzupełnianie dochodów własnych oraz wyrównywanie kwot dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
gminy33.  

Władze samorządowe, podejmując decyzje o sposobie i kierunkach wydatkowania środków 
budżetowych, przyjmują na siebie odpowiedzialność za rozwój społeczno-gospodarczy terenu i zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców. Podstawowym problemem przy realizacji wydatków budżetowych gminy jest właściwy 
podział środków publicznych.  

 
 

                                                             
32 L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 193. 
33 J. Zarzecki, Solidarność społeczna w finansowaniu gminnego samorządu terytorialnego, [w:] Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. 
D.A. Hałaburda, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 37. 
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Rysunek 4. Wydatki ogółem, inwestycyjne oraz bieżące wybranych gmin regionu świętokrzyskiego w  
                      przeliczeniu na mieszkańca 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W pierwszej kolejności należy dokonać podziału wydatków na wydatki bieżące (operacyjne) i 
inwestycyjne. Ocena efektywności gospodarowania środkami powinna w określonych warunkach społeczno-
gospodarczych wykazać optymalność wyboru zadań i sposobów ich finansowania (rys. 4)34.   

Oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów gminy, czy też między innymi strategia rozwoju 
gminy sprawiają, że kształtowanie się zarówno poziomu wydatków inwestycyjnych, a także ich struktury posiada 
na ogół zróżnicowany charakter zarówno w czasie, jak również w przestrzenni35. Wydatki inwestycyjne mają 
przynosić efekty w przyszłości i służą powiększaniu majątku publicznego. Wydatki bieżące przeznaczane są na 
zaspokajanie bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań gminy. Obejmują one zasadnicze zadania sektora 
publicznego.  

Przeprowadzone badania statystyczne potwierdzają istnienie dysproporcji w obszarze infrastruktury gmin 
województwa świętokrzyskiego, co prezentuje rysunek 5 i 6.  
 
 

                                                             
34 Tamże. 
35 Wielkość ponoszonych wydatków inwestycyjnych stanowić może płaszczyznę do oceny działań gminy wpływających  
     na rozwój lokalny. Analiza wspomnianych wydatków przeprowadzona w ujęciu statycznym, a także dynamicznym stanowić może narzędzie oceny 
działalności inwestycyjnej gminy. Znaleźć może również zastosowanie w porównawczej ocenie wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez różne gminy.   
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Rysunek 5. Poziom wskaźnika syntetycznego gmin województwa świętokrzyskiego w 2009 r.w    
 obszarze infrastruktury ((3) gminy miejsko-wiejskie) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Rysunek 6. Poziom wskaźnika syntetycznego gmin województwa świętokrzyskiego w 2011 r. w obszarze  
                       infrastruktury ((3) gminy miejsko-wiejskie)  
 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Gmina Kunów zajmuje powierzchnię 113,71 km2 (11 371 ha), z czego 51.01 km2 zajmują lasyi grunty 
leśne, użytki rolne - 55,28 km2, pozostałe grunty - 7,29 km2.Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 9 
Radom-przejście graniczne Barwinek. Brak jest w Gminie dróg o statusie wojewódzkim. Natomiast występują 
drogi powiatowe o długość:57,81 km. zaś gminne zajmują 107,41 km. Gmina Kunów jest w 99,9% 
zwodociągowana. Poziom skanalizowania gminy (22 proc. z czego całość sieci kanalizacyjnej znajdujesię na 
terenie miasta Kunów) oraz zakres realizowanych i planowanych do realizacjiinwestycji kanalizacyjnych 
świadczy o tym. że będzie to jedno z głównych wyzwań dlasamorządu. Proces gazyfikacji miasta i gminy Kunów 
jest na etapie średniozaawansowanym. Długość sieci gazowej wynosi 32 km i korzysta z niej ogółem 940 domów, 
a ponad 1000 domów korzysta z dostaw gazu z butli.Na terenie gminy dominują małe, rodzinne, najczęściej 
jednoosoboweprzedsiębiorstwa. Poza osobami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta i Gminy i 
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jednostkachpodległych, placówkach zdrowotnych i oświatowych najwięcej osób utrzymuje sięz prowadzenia 
gospodarstw36. 

Gmina Daleszyce położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego,na południowy 
wschód (w odległości ok. 20 km) od Kielc. Gmina (powierzchnia - 222,18 km2) ma charakter gminy miejsko-
wiejskiej.Gmina Daleszyce położona jest w pobliżu dużego węzła komunikacyjnego jakistanowią Kielce i dlatego 
większość powiązań zewnętrznych odbywa się poprzez ten węzeł.Połączenia w kierunku Warszawy, Łodzi i 
Krakowa realizowane są, drogą wojewódzką. Droga ta wyprowadza również ruch lokalny z obszaru gminy, a także 
ruch tranzytowy z Kielc w kierunku m.in. Staszowa, Tarnobrzeg, Lublina i Rzeszowa. Na koniec 2011 roku w 
całej gminie zarejestrowane były 1 202podmioty (w tym 1 180 jednostek prywatnych), w porównaniu z rokiem 
2007 w gminie nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 177, tj. 17,3%. Lokalna gospodarka opiera się 
na przetwórstwie przemysłowym, budownictwie (głównie roboty budowlane), handlu hurtowym i 
detalicznym(głównie handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi: naprawa 
pojazdówsamochodowych oraz handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 
pojazdamisamochodowymi), a także na transporcie i gospodarce magazynowej.Długość czynnej sieci 
wodociągowej wynosiła 179.0 km (na koniec 2011 r.) do której podłączonych było 3958 gospodarstw domowych, 
instytucji i obiektów działalności gospodarczej. Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wyniosła 
13415 osób, co oznacza że 87% ogółu mieszkańców gminy ma dostęp do sieci wodociągowej. Sytuacja jest gorsza 
pod względem dostępu do kanalizacji (tabela 2) 37. 

 

 
Tabela 2. Korzystający z instalacji wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ogóle ludności [%] 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 korzystający z instalacji wodociągowej 
Daleszyce 86,6 86,6 86,8 87,4 87,4 
Połaniec 96,8 96,9 96,9 96,9 97,0 
Polska 86,4 86,7 87,0 87,3 87,5 
 korzystający z sieci kanalizacyjnej 
Daleszyce 31,3 31,3 31,4 34,6 35,1 
Połaniec 63,3 63,3 63,3 63,1 62,9 
Polska 59,8 60,3 61,0 61,5 62,1 

Źródło: opracowanie na podstawie http://daleszyce.pl/phocadownload/strateg/strategia_nowa2012.pdf 
 

Gmina Połaniec ma charakter przemysłowo-rolniczy (obszar 75 km2, w tym miasto Połaniec 17,2 km2), 
67% jej mieszkańców zatrudnia przemysł, głównie energetyka. Elektrownia Połaniec oraz spółki powstałe przy 
elektrowni. Prawie 20% powierzchni gminy zajmują lasy. Ponad 100 hektarów to stawy rybne. Cala jednostka 
administracyjnazajmuje 7492 hektary, a na miasto przypada 1741 ha.  

Gminę zamieszkuje 12 400 osób,a w samym Połańcu 9 000 osób. Sieć rozdzielcza wodociągowa ma 
długość 140 km38. Infrastruktura drogowaobejmuje drogę krajową nr 79. wojewódzkąPołaniec - Kielce, drogi 
powiatowe i gminne. Połaniec ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną,duże zaplecze mieszkaniowe i 
handlowe oraz ogromne inwestycje oświatowe. W chwili obecnej wiele podmiotów działają w handlu, usługach i 
drobnej wytwórczości39. 

Gmina Osiek (powierzchnia 12 933 ha, w tym powierzchnia użytków rolnych 6 652 ha) położona jest w 
południowo-wschodniej części województwa i jest położona na skrzyżowaniu dróg do: Sandomierza, 
Tarnobrzegu, Rzeszowa, Staszowa oraz Połańca i na Kraków.Podstawowa funkcją gminy jest rolnictwo.  

Przez teren gminy z pomocnego wschodu na południowy zachód biegnie droga krajowa relacji 
Sandomierz - Kraków przez Połaniec z odejściem w Osieku na Staszów- Kielce. Stopień zwodociągowania 
gminy jest znaczny. Już ponad 1 600 gospodarstw podłączona jest do sieci wodociągowej.   

Powierzchnia gminy Skalbmierz  wynosi 81,54 km2 w tym miasto Skalbmierz 5,52 km2. Obszar gminy 
ma charakter wyżynny i obejmuje szereg płaskich wzgórz i kopulastych wzniesień, o średnim nachyleniu od 8% 
do 12%. Obszar gminy zamieszkują 7244 osoby, a gęstość zaludnienia wynosi 89 osób/km2.   

W mieście wskaźnik zaludnienia kształtuje się na poziomie 53 osoby/km2 , a na terenach wiejskich – 77 
osób/km2. Miasto i Gmina Skalbmierz posiada świetne warunki ekologiczne, albowiem w promieniu ponad 50 

                                                             
36Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2020, 2011; http://kunow.pl/upload/strat2011-05-30.pdf (05.09.2013). 
37Strategia Rozwoju Gminy Daleszyce na lata 2012 - 2020, Kielce 2012; http://daleszyce.pl/phocadownload/strateg /strategia_nowa2012.pdf (05.09.2013). 
38 http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/documents/10157/168957/Polaniec_info.pdf (05.09.2013) 
39Katalog ofert inwestycyjnych Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego, 2004;  
http://www.zporrbzfe.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/pdf/opracowania_wlasne/katalog_ofert.pdf (05.09.2013). 
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km nie ma uciążliwego przemysłu. W krajobrazie gminy dominują pola uprawne. Lasy zajmują powierzchnię 
zaledwie 10 ha, co stanowi ok. 0,4 powierzchni ogólnej gminy40. 

Gmina Koprzywnica zajmuje powierzchnię 69,19 km², zamieszkuje w niej 7355 osób. Dla gminy funkcją 
wiodącą jest rolnictwo, warzywnictwo, sadownictwo oraz hodowla. Gmina jest w całości zwodociągowana.  

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 96,23 km., 1587 szt. Podłączeń do sieci wodociągowej, z 
wody korzysta 5396 osób.Obecnie w Gminie zarejestrowanych jest 125 podmiotów gospodarczych, głównie są to 
sklepy spożywczo – przemysłowe, transport, mechanika pojazdowa. Prowadzony jest również handel obwoźny na 
targowiskach i targowicach o różnym zakresie. Słabiej rozwija się sfera usług i rzemiosła: murarz, szewc, cieśla, 
kowal, młynarz, rymarzi stolarz41.  

Miernik syntetyczny pozwala także dokonać podziału analizowanych jednostek na grupy, zawierające jednostki 
podobne. Przeprowadzona analiza skupień pozwoliła podzielić powiaty na 4 grupy (o rozkładzie 0,25; tabela 3).  

 

Tabela 3.Poziom wskaźnika syntetycznego w aspekcie infrastruktury oraz średni wskaźnik w grupie w latach 2008-2011  
                   (liczba jednostek / wskaźnik) liczba jednostek (średni wskaźnik syntetyczny). 
 

 2008 2009 2010 2011 
Grupa A (bardzo dobra) X ≤ 0,75 - - - - 
Grupa  B (dobra) 0,50 ≤ X < 0,75 8 (0,55) 16 (0,54) 11 (0,57) 13 (0,57) 
Grupa  C (średnia) 0,25 ≤ X< 0,50 17 (0,40) 13 (0,37) 19 (0,41) 15 (0,39) 
Grupa D (niska) X < 0,25 5 (0,19) 1 (0,24) - 2 (0,18) 
min 0,16 0,24 0,29 0,14 
max 0,66 0,68 0,70 0,72 
średnia  0,41 0,46 0,47 0,45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

ZAKOŃCZENIE 
 

Możliwość poprawy konkurencyjności regionów i jednostek lokalnych jest wypadkową ich 
wewnętrznych zdolności oraz potencjału endogenicznego rozwoju. Region powinien opierać swój rozwój na 
całości waloryzowanego potencjału ludzkiego, innowacyjnego, ekologicznego, infrastrukturalnego, finansowego 
i instytucjonalnego42. Szczególnie istotne dla wzrostu konkurencyjności jednostek samorządowych są wysokie 
kwalifikacje ludzi, nowoczesna infrastruktura oraz wartości niematerialne, czyli wiedza i badania, nowe 
kwalifikacje i umiejętności, zdolności przywódcze i inicjatywy lokalne. 

Poszczególne czynniki konkurencyjności regionów można określić za pomocą zestawu ich właściwości. 
Należy przy tym pamiętać, iż wybór tych cech w każdym badaniu obarczony jest zawsze pewną dozą 
subiektywizmu, którego nie można wyeliminować. Powodem tego jest wielkowymiarowość i złożoność procesów 
określających konkurencyjność w danym regionie. Efektywność wykorzystania zasobów regionalnych będzie 
więc współdecydowała o możliwościach wzrostu konkurencyjności danego regionu w przyszłości43. 

Wielowymiarowe metody statystyczne powinny znaleźć swoje zastosowaniu w strategicznym 
zarządzaniu jednostką terytorialną w celu efektywniejszego wykorzystania jej zasobów. Metoda wskaźnika 
syntetycznego pozwoliła na dokonanie oceny oraz klasyfikacji jednostek terytorialnych z punktu widzenia ich 
konkurencyjności. Analiza skupień wskazała, które gminy są podobne do siebie pod względem przyjętych 
zmiennych. Władze samorządowe wykorzystując wielowymiarowe analizy statystyczne są w stanie określić 
dysproporcje oraz wskazać obszary, w których należy podejmować działania, by móc ograniczać wady, aby 
zagwarantować jej szybszy rozwój, a tym samym podnosić jej konkurencyjność.  
 
 

 

 

                                                             
40 http://skalbmierz.eu/pl/miasto_i_gmina/ (05.09.2013). 
41 http://www.koprzywnica.eu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=13&id=25&Itemid=68 (05.09.2013). 
42B. Filipiak, i inni, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 

30.  
43 P. Góralski, M. Lazarek, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów (Factorsinfluencingcompetitiveness of regions); 

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_50_2009_s307.pdf  (09.09.2013). 
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ZAHRANIČNÁ POLITIKA USA NA BLÍZKOM VÝCHODE 
 

Matúš GREGA1 - Pavel NEČAS2 - Tomáš SCHÓBER3 
 

U.S. Foreign policy in Middle East 
 

Abstrakt: Zahraničná  politika USA prešla od vzniku štátu viacerými vývojovými etapami. Po prvej svetovej 
vojne  začala postupne narastať angažovanosť USA vo svete. Počas studenej vojny si upevnili Spojené štáty 
americké svoju pozíciu ako superveľmoc. Politické zmeny a vlny nepokojov, ktoré sa prehnali krajinami Blízkeho 
východu a severnej Afriky v roku 2011 majú a budú mať dlhotrvajúce následky na dlhodobé ciele USA zahraničnej 
politiky. Dianie v regióne z dlhodobého hľadiska bude ovplyvňovať globálnu bezpečnosť, obchod a investície, 
šírenie zbraní a dodržiavanie ľudských práv.  
Kľúčové slová: zahraničná politika, USA, Blízky východ, Arabská jar 
 
Abstract: U.S. foreign policy has passed since the establishment of the State through several developmental 
stages. After the First World War began the increase of U.S. engagement in the world. During the Cold War, the 
United States strengthened its position as a great power. Political changes and revolutionary waves of 
demonstrations from the North Africa to the Middle East in 2011 had and will have a lasting impact on long-term 
objectives of U.S. foreign policy. Situation in the region will affect global security, trade and investment, weapons 
and human rights for a long period.. 
Keywords: Foreign Policy, USA, Middle East, Arab Spring 
 
 

ÚVOD 

Zahraničná politika USA bola v priebehu väčšiny z druhej polovice 20. storočia určovaná bipolárnou povahou 
medzinárodného systému a ideologickým stretom s komunistickým Sovietskym zväzom v podobe studenej vojny. 
Americká politika v týchto dekádach vychádzala z logiky containmentu – politiky zadržovania, formulovanej 
George F. Kennanom. Táto politika spočívala v zamedzovaní expanzívnej politiky ZSSR a vyvíjaní neustáleho 
tlaku, ktorý v režime nakoniec vyvolá zmenu vychádzajúcu zvnútra. 

Zahraničná  politika USA prešla od vzniku štátu viacerými vývojovými etapami. Otcovia zakladatelia sformulovali 
prvé zásady, prezident Monroe vo svojej doktríne zakotvil izolacionizmus, ktorý pretrval až do prvej svetovej 
vojny, odkedy začala postupne narastať angažovanosť USA vo svete. Počas studenej vojny si upevnili Spojené 
štáty americké svoju pozíciu ako superveľmoc. 

Prakticky sa tak USA dostali do role svetového policajta (Guzzini: 2004) a konflikt medzi superveľmocami, ktoré 
sa vyhýbali otvorenému stretu, sa preniesol do oblastí tretieho sveta. Tieto regionálne súboje sa nevyhli ani oblasti 
Blízkeho východu. Irán v roku 1946, Suez o desať rokov neskôr, Afganistan v 80-tych rokoch, či Arabsko-
Izraelský konflikt – to je len niekoľko prípadov, ktoré nám poslúžia za príklad. Y. Sayigh a A. Shlaim ponúkajú 
výbornú ilustráciu toho, aká dôležitá bola táto oblasť vo veľmocenskej konfrontácii, keď uvádzajú, že z 20 
incidentov počas trvania studenej vojny, pri ktorých došlo na americkej strane k uvedeniu jadrových síl do stavu 
pohotovosti, v 16 prípadoch sa tak stalo na základe konfliktov v treťom svete, pričom v 7 prípadoch išlo o krízu v 
oblasti blízkeho východu (Sayigh, Shlaim: 1997). 

Dôkazov o intenzite veľmocenského súperenia v regióne je určite dostatočné množstvo na to, aby sme mohli 
predpokladať, že jeho ukončenie prinesie viditeľné zmeny, či už v politike tunajších štátov alebo v americkej 
zahraničnej politike voči týmto krajinám. Ponúka sa logický záver, že absencia sovietskej hrozby a potreby jej 
zadržovania zmení z pohľadu USA vnímanie dôležitosti tejto oblasti a spojenectiev v ňom. 

Politické zmeny a vlny nepokojov, ktoré sa prehnali krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky v roku 2011 
majú a budú mať dlhotrvajúce následky na dlhodobé ciele USA zahraničnej politiky. Dianie v regióne 
z dlhodobého hľadiska bude ovplyvňovať globálnu bezpečnosť, obchod a investície, šírenie zbraní a dodržiavanie 
ľudských práv. 

                                                             
1 Matúš Grega, Ing., Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš, matus.grega@aos.sk 
2 Pavel Nečas, prof., Ing., PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, Košice, pavel.necas@vsbm.sk 
3 Tomáš Schóber, Ing., CMN, Operačné centrum, Borovnianska cesta 1, Zvolen, tomas.schober@gmail.com 
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Neexistuje univerzálny recept na riešenie blízkovýchodnej situácie typu „win-win“ z krátko ani dlhodobého 
hľadiska. Aj krátkodobá náklonnosť a podpora jednej krajiny alebo strany môže vyvolať vlnu nevôle u ostatných 
aktérov a dlhodobé, neisté a diplomaticky náročné udobrovanie si ostatných. Ani dlhoročná, hoci logicky 
a finančne správna, taktika typu „wait and see“ nemusí priniesť želaný úspech keď si uvedomíme, že USA nie sú 
jediným veľkým hráčom. O slovo sa hlási Čína s neustále silnejúcim vojenským potenciálom podporovaným trvale 
rastúcou ekonomikou (Schóber, Grega, Nečas: 2011) aj v čase krízy a samozrejme netreba zabúdať na silný vplyv 
ďalšieho, roky v regióne etablovaného aktéra – Ruska. 

Ukazuje sa, že zmeny režimov v niektorých krajinách priniesli aj pre samotné USA mnoho neželaných prekvapení. 
Dlhé, rokmi budované väzby sú náhle pretrhané a v mnohých oblastiach musí americká diplomacia začínať 
takpovediac od nuly. Navyše samotný diplomatický partner je mnohokrát nejasný, nevypočítateľný a často nemá 
predstavy o vlastných cieľoch v oblasti diplomacie.  

 

1. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A REGIÓN BLÍZKEHO VÝCHODU 

Jedným z kľúčových aspektov medzinárodných vzťahov je pojem ideológie, ktorý zahrňuje otázku hodnôt 
a presvedčenia tých, ktorí sa podieľajú na vytváraní zahraničnej politiky. Po dlhú dobu vedci neuznávali 
„autonómiu“ alebo nezávislý dopad, ktorý ideológia má. Domnievali sa, že sa nejedná o určujúci a samostatne 
nezávislý prvok v rámci medzinárodných vzťahov. Koncepcia o rolu, ktorú hrajú hodnoty a ideológia boli vždy 
prítomné pri štúdiu medzinárodných vzťahov v oblasti Blízkeho východu. V tomto prípade hodnoty a normy boli 
chápané predovšetkým vo vzťahu k záujmu tých štátov, hnutí a v minulosti tiež tried, ktoré ich presadzovali a nie 
vo vzťahu k záujmu kultúrnych entít. Začiatkom nového storočia však dochádza k prehodnoteniu týchto postojov, 
stále väčší dôraz je kladený na kultúrne rozdiely a na vzťahy vo vnútri a medzi jednotlivými spoločnosťami.  

V súčasnosti sa stretávame s dvomi prístupmi založenými na skúmaní ideológie vo vzťahu k medzinárodným 
vzťahom v regióne Blízkeho východu (Kahwaji: 2004). Prvý prístup zdôrazňuje kultúrne a regionálne rozdiely. 
Druhý prístup poukazuje nielen na rozdiely, ale sa tiež snaží pochopiť dôvody pre jednotlivé rozhodnutia 
a správanie sa, ktoré aktéri v rámci medzinárodných vzťahov činia. Sú vyzdvihované historické kontexty 
a spoločná kultúra, ktorá je založená na zdieľaní spoločných hodnôt a minulosti.  

Ďalším možným prístupom je prístup založený na skúmaní štátov. Štát je v tomto prípade vnímaný ako aktér, ktorý 
cez svoj vplyv na spoločnosť vytvára také rámce zahraničnej politiky, ktoré mu umožňujú túto politiku 
presadzovať. Skrz analýzu faktorov vnútornej politiky (napríklad nacionalizmu, alebo náboženským 
fundamentalizmus) sa analyzuje zahraničná politika, ktorá sa v konečnom dôsledku javí byť spätá s týmito 
vnútropolitickými faktormi omnoho vo väčšom meradle.  

Moderný štát je dôsledkom ekonomických a transformačných zmien, ktoré prebiehajú v posledných storočiach. 
Medzinárodný systém je výsledkom tohto vývoja. Štáty vznikli buď pomocou vnútorných činiteľov (ako tomu 
bolo v prípade západnej Európy), alebo boli umelo vytvorené pomocou vonkajších činiteľov, čo je charakteristické 
práve pre oblasť Blízkeho východu. Štáty v tomto regióne vznikli v relatívne nedávnej dobe. Pre tieto štáty sú 
typické niektoré spoločné znaky politickej kultúry. Jednak je to skutočnosť, že väčšina štátov, ktoré vznikli po 
druhej Svetovej vojne sa stali kráľovstvami, v 50-tych rokoch dochádza k rozvoju radikálnych vojenských 
režimov, v 70-tych rokoch je kladený dôraz na rozvoj Islamu. Ďalším znakom je angažovanosť vo 
vnútropolitických otázkach a situáciách, ktoré vznikajú v susedných oblastiach. Ako napríklad izraelská aktivita 
v Libanone alebo turecká intervencia do severného Iraku.  

Hlavným aktérom pre pochopenie politiky a medzinárodných vzťahov je štát. jedným zo znakov štátov je štátna 
suverenita. Politika štátu je chápaná ako spoločnosť čeliť výzvam z vnútra ale aj z vonku a tiež schopnosť vyhovieť 
požiadavkám obyvateľstva (Wiarda, Aksoy, Woldemariam: 2005). Pre dosiahnutie týchto cieľov spolupracuje štát 
s vlastnou spoločnosťou a tie s ostanými štátmi. Na medzinárodnom poli vystupujú štáty ako autonómni hráči. 
Oblasť zahraničnej politiky je oblasťou presadzovania „národných záujmov“. V kontexte Blízkeho východu 
odráža zahraničná politika štátov ich postavenie v regióne a je ovplyvnená rôznymi faktormi. V niektorých 
prípadoch môžu štáty jednať nezávisle na ostaných štátoch a tiež nezávisle od mienky vlastnej spoločnosti. 
Inokedy je možnosť pozorovať štáty, kedy sú zviazané vnútornými vplyvmi alebo opozíciou z vlastných radov.  

V oblasti Blízkeho východu štáty existovali už pred niekoľkými tisíckami rokov. Bol to napríklad Sumerský štát, 
Egypt, Perzia, Jeruzalem a iné. Štáty Blízkeho východu sú mnohokrát popisované ako štáty arabské, islamské 
alebo v prípade Izraela – štát židovský. Takáto charakteristika býva často vedená snahou priblížiť ich kultúrnu 
povahu, poukázať na to akým spôsobom legitimujú tieto štáty samy seba vo vzťahu k vlastnej spoločnosti.  
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2. STRUČNÝ POHĽAD DO HISTÓRIE 
 
Medzi verejnosťou je často rozšírený mýtus, s ktorým sa môžeme z času na čas stretnúť dokonca aj v odborných 
prácach - že vzťah medzi USA a Izraelom je strategickým partnerstvom pretrvávajúcim od prvého dňa vzniku 
židovského štátu až dodnes. Málokto si už dnes pamätá, že zbrane, ktoré pomohli Izraelu vyjsť z vojny za 
nezávislosť v roku 1948 víťazne, neprišli z Ameriky, ale naopak z východného bloku, konkrétne z Československa 
(Podhoretz: 1998a). Dokonca aj keď sa neskôr Stalin od Izraela odvrátil, lebo pochopil, že z neho komunistická 
krajina nikdy nebude, ani vtedy sa USA nehrnuli do role jeho spojenca. Až do roku 1967 túto pozíciu prekvapivo 
zaujímalo Francúzsko (Podhoretz: 1998b). Málokto si už dnes tiež pamätá, že mnohí členovia Trumanovej 
administratívy boli proti uznaniu nezávislosti Izraela zo strany USA (Pauly: 2005) a nebyť priameho rozhodnutia 
prezidenta, ani by k nemu nedošlo, resp. určite nie v prvý deň jeho existencie.  

Prítomnosť USA na Blízkom východe sa datuje od prvej polovice 19. storočia. Toto úvodné obdobie je 
charakterizované misionárskou činnosťou a súkromnými komerčnými záujmami, viac ako politickou aktivitou 
americkej vlády. Na prelome storočí sa už ale Spojené štáty zapájajú do súperenia Veľkej Británie a Ruska o 
ekonomickú a politickú kontrolu. Práve v tomto období a počas prvej svetovej vojny sa začína význam regiónu 
rapídne zvýrazňovať vďaka objaveným ložiskám ropy, ktorá rýchlo nahradila uhlie ako najžiadanejšie palivo. 
Medzivojnové obdobie je z hľadiska amerického záujmu o oblasť Blízkeho východu prelomové. Politický 
izolacionizmus USA nezabránil rastu komerčných aktivít, ktoré mali hlavný podiel na tom, že v rokoch 1920-39 
sa produkcia ropy v Perzskom zálive zvýšila o 900%. Druhá svetová vojna priniesla definitívnu zmenu v pomere 
síl na Blízkom východe. Neschopnosť Británie a Francúzska dostáť svojim koloniálnym záväzkom vytvorila 
mocenské vákuum, do ktorého USA neváhali vstúpiť a brániť svoje ekonomické záujmy. Tento krok bol ešte ďalej 
podtrhnutý vypuknutím studenej vojny a vyhlásením Trumanovej doktríny, aj keď, ako uvádza M. Čejka, vplyv 
USA v oblasti prevážil až v 60-tych rokoch (Čejka: 2005). 

Postoj Washingtonu voči Izraelu je potrebné vnímať v kontexte americkej potreby stabilných dodávok ropy a 
súperenia so Sovietskym zväzom. Určujúcim momentom počas Eisenhowerovej administratívy bola Suezská 
kríza, ktorá zároveň označuje asi najchladnejší bod americko-izraelských vzťahov v ich histórii. K otepleniu došlo 
za úradovania demokratických prezidentov Kennedyho a Johnsona. Podiel na tejto zmene mala aj židovská lobby 
a fakt, že demokrati sa tradične spoliehajú na hlasy židovských voličov. Za Kennedyho administratívy došlo 
napríklad k prvým dodávkam sofistikovaných zbraní Izraelu, ale najzásadnejší zlom nastal až za Lyndona B. 
Johnsona. Úspech Izraela v 6-dňovej vojne v roku 1967 znamenal zmenu rovnováhy síl na Blízkom Východe a zo 
židovského štátu urobil v očiach USA oveľa lákavejšieho spojenca. Francúzi po tomto konflikte uvalili na Izrael 
zbrojné embargo a uvoľnili tým priestor, ktorý rýchlo zaplnili Američania. Tento moment považujú viacerí autori 
za začiatok blízkeho strategického partnerstva týchto dvoch krajín (Pauly, Čejka, Podhoretz). 

Rok 1967 a 6-dňová vojna mali niekoľko radikálnych dopadov na Americkú politiku voči Izraelu. Okrem nástupu 
USA ako výsadného dodávateľa zbraní svojmu novému blízkovýchodnému partnerovi, došlo k zjednoteniu 
židovskej komunity v USA v otázke podpory židovskému štátu, čo významne posilnilo pro-izraelskú lobby vo 
Washingtone. A po druhé, až po 6-dňovej vojne sa po prvýkrát objavuje téma okupovaných území, jablko sváru v 
Arabsko-Izreaelskom konflikte, ktorého mediácia sa stáva tretím pilierom Americkej politiky na Blízkom 
východe. 

Úvod poslednej dekády pred nástupom Ronalda Reagana k moci sa niesol v znamení snahy prezidenta Nixona o 
nestrannú politiku (Podhoretz: 1998c) v súvislosti s blízkovýchodným konfliktom. Ich praktickým prejavom boli 
pokusy o sprostredkovanie mierových jednaní medzi Izraelom a Egyptom. Tie boli prerušené vypuknutím Yom 
Kippurskej vojny v roku 1973. Význam tejto vojny pre USA bol o to väčší, že v jej dôsledku došlo k vyhláseniu 
ropného embarga Saudskou Arábiou a vzniku ropnej krízy s veľmi neblahým dopadom na západné ekonomiky. 
Čo nestihol H. Kissinger svojou „kyvadlovou diplomaciou“, to sa podarilo dokončiť prezidentovi Carterovi, pre 
ktorého bol mierový proces jednou z najdôležitejších aktivít jeho vlády (Hahn: 2005). V roku 1978 podpísali Envir 
Sadat a Menachem Begin v Camp Davide Egyptsko-Izraelskú mierovú zmluvu. Koniec 70. rokov poznamenala 
udalosť, ktorá USA pripravila o jedného z kľúčových spojencov v oblasti. Zvrhnutie šáha a islamská revolúcia v 
Iráne so sebou priniesli komplikácie, s ktorými sa musel potykať nielen Carter ale aj administratíva prezidenta 
Reagana, po jeho nástupe do úradu, 20. januára 1981. 
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3. KRAJINY BLÍZKEHO VÝCHODU  
 
SÝRIA 
 
Do roku 1946 fakticky francúzska kolónia, po získaní samostatnosti dejisko niekoľkých vojenských prevratov. Od 
roku 1948 bola Sýria súčasťou všetkých protiizraelských koalícií. V rokoch 1958-1961 súčasť Násirovej 
Zjednotenej arabskej republiky, v ktorej ale dominoval Egypt. V roku 1963 v zemi zvíťazila baasistická revolúcia 
V roku 1970 sa pučom proti vtedajšiemu radikálnemu a avanturistickému civilnému vedeniu strany Baas dostal k 
moci predstaviteľ pragmatickej frakcie tejto strany, minister obrany generál Háfiz Asad. V roku 2000 Háfiz Asad 
zomrel a do funkcie hlavy štátu bol zvolený Háfizov syn Bašár Asad. Ten začal svoju vládu veľmi sľubne – došlo 
k istému politickému uvoľneniu, ktoré bolo označené za „damašskú jar“. Skoro ale boli opozíciou formulované 
požiadavky na ďalekosiahle zmeny, ktoré znamenali ohrozenie existujúceho politického systému. Bašár Asad 
reagoval obratom, ktorý dostal názov „damašská zima“. Všeobecne ale prevládalo presvedčenie, že prezident si v 
zásade reformy praje, v ich uskutočňovaniu mu ale bráni stará garda spolupracovníkov jeho otca. Bašár Asad sa 
ich postupne zbavoval a nahradzoval ich mladými, sebe blízkymi.  

V posledných rokoch sa Sýria dostala do centra zvýšeného záujmu zahŕňajúceho USA, ich arabských 
a nearabských spojencov (vrátane Izraela), Iránu a neštátnych aktérov ako Hamas a Hizballáh. Tok utečencov, 
sektárske konflikty a pohraničné násilnosti medzi náboženskými hnutiami – to sú každodenné problémy s ktorými 
sa musia popasovať susedia Turecko, Libanon, Jordánsko a Izrael. Práve Izrael dúfa, že prípadná nová vláda 
v Damašku nebude otvorená spolupráci s Iránom a s rôznymi politicko-vojenskými organizáciami. Na druhej 
strane sa však obávajú že by sekulárna a sunitským islamom ovplyvnená vláda mohla zaujať agresívny postoj 
v problematike Izraelom okupovaným Golanským výšinám a izraelsko-palestínskej otázke. Hnutie Hizballáh už 
deklarovalo podporu Asadovmu režimu a obaja varujú, že možná intervencia treťou stranou by mohla viesť 
k regionálnemu požiaru, ktorý by predstavoval hrozbu nielen pre Izrael, ale aj pre celý Blízky východ. 

Ako jedna z hlavných chýb washingtonskej diplomacie sa javí absencia oficiálnych stykov medzi sýrskou 
a americkou armádou. Práve možnosti dezercie vysokých vojenských špičiek spolu s ekonomickými sankciami sú 
momentálne jedinou možnosťou ako vyvinúť tlak na Asadov režim. Možné vyhliadky na zmenu režimu, alebo 
pokračujúca vnútroštátna nestabilita môžu teda diametrálne pozmeniť kalkulácie a relatívny vplyv okolitých 
krajín, ale aj globálnych mocností ako USA, Rusko a Čína (Sharp, Blanchard: 2012). 

 
IRÁN 
 
Irán má svoje špecifické postavenie nielen v tomto regióne, ale aj na celom svete má skôr „charakter“ 
problémového aktéra. Irán je v dnešnej dobe považovaný za krajinu, ktorá realizuje netransparentný nukleárny 
program a už dlhodobo za krajinu, ktorá sponzoruje medzinárodný terorizmus. Iránska ekonomika je závislá od 
ťažby ropy, ktorej export tvorí asi 85% príjmov. Po viaceré roky prispievala k rýchlemu hospodárskemu rozvoju, 
ktorý však bol prerušený islamskou revolúciou a vojnou medzi Iránom a Irakom a v tomto období čelí sankciám 
z EÚ a USA.  

Vôľa Iránu zväčšovať svoj vplyv v oblasti Perzského zálivu a obavy USA o bezpečnosť a stabilitu v regióne – tak 
by sa v skratke dal vyjadriť názorový rozpor, ktorý majú tieto dve krajiny po vyše tri dekády. Iránsky program 
obohacovania uránu, ktorý je americkou stranou vnímaný ako krytie pre vývoj jadrových zbraní, je dôvodom 
uvalenia mnohých ekonomických sankcií veľkého rozsahu. 

Už pred vypuknutím arabských povstaní v roku 2011 sa mnoho stratégov domnievalo, že vojenskou cestou 
odstránené Iránske hlavné zdroje nebezpečenstva – Taliban v Afganistane a vláda Saddáma Husajna v Iraku, 
posilnia vplyv Iránu v regióne. Faktom je, že povstania a s tým spojené zmeny v niektorých ohľadoch naozaj 
zvýšili vplyv a dosah Iránu na niektoré krajiny, no v istých smeroch sa Washingtonu podarilo Teherán politicky 
aj diplomaticky izolovať. 

Irán je tiež chápaný ako teokratická republika, ktorá v regióne Blízkeho východu sleduje tzv. islamistické ciele, 
čiže projekcia islamu do politík iných štátov násilnými prostriedkami vrátane terorizmu. Hovorí sa preto o 
„islamistickom“ terorizme sponzorovanom z Iránu za účelom destabilizácie iných štátov. Preto z týchto dôvodov 
znamená Irán veľkého hráča, ktorý sleduje svoje ciele bez ohľadu na názory iných a tak je pod drobnohľadom 
medzinárodného spoločenstva a vytvára podmienky pre eskaláciu napätia v celom svete a možnosť použitia 
všetkých prostriedkov na elimináciu takejto politiky, vrátane vojenského zásahu. Iránski predstavitelia tvrdia, že 
zvrhnutie niekoľkých proamerických lídrov na Blízkom východe, predstavuje pre tieto štáty osvojenie si vlastnej 
iránskej islamskej revolúcie a rastúce pochopenie odkazu odporu proti americkej a izraelskej nadvláde v regióne. 
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Iránske štátne médiá napríklad vyzdvihujú snahy šítskej opozície demonštrujúcej za väčšie politické práva proti 
sunitskej vláde v Bahrajne. Ako pomoc pri potlačení demonštrácií vyslala Saudská Arábia (spojenec USA) do 
krajiny 1100 vojakov. Všeobecne však niektorí analytici očakávajú, že v krajinách zasiahnutých štátnymi 
prevratmi, najmä vďaka rastúcemu vplyvu verejnej mienky, bude dochádzať k narastaniu sympatií voči Iránu na 
úkor zmenšovaniu spolupráce s USA a Izraelom (Katzman: 2012). 

Podľa Ústavy Iránskej republiky musí byť zahraničná politika Iránu založená na výbere takých štátov, ktoré 
prostredníctvom politických, ekonomických, kultúrnych a sociálnych vzťahov s Iránom môžu zaistiť jeho 
bezpečnosť a stabilitu. Z tohto uhla pohľadu sa zdá, že partnerom Iránu, môže byť „ktokoľvek“. Avšak je potrebné 
tieto skutočnosti chápať v širšom meradle a z dlhodobého hľadiska. Vo vzťahoch s niektorými krajinami je možné 
pozorovať ochladenie nielen diplomatických vzťahov, v iných zas prosperitu. Irán sa niekedy správa veľmi 
nepredvídavo a je nečitateľný hráč na medzinárodnom poli. Z okolitých krajín udržiava nadštandardné vzťahy so 
Sýriou, s ktorou ho spája, okrem iného, vzájomná nevraživosť k Izraelu. S jeho východným susedom Pakistanom 
sa dá hovoriť o asymetrickom vzťahu, a to hlavne po tom, čo v 1998 Pakistan vyskúšal atómovú bombu a jej 
vývoj, údajne, bol s vedomím USA (Jason, 2001).  

 
EGYPT 
 
Nedávne parlamentné voľby, ako logický dôsledok prevratu v januári 2011 ukázali, že súčasný Egypt je na 
historickej ceste prechodu od vojenského k civilnému zriadeniu. Pre USA je Egypt jedným zo strategických 
partnerov v blízkovýchodnej oblasti už od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Suezský kanál patriaci Egyptu 
bol a je pre USA dôležitou námornou trasou spájajúcou kľúčové oblasti Stredozemného mora, Indického oceánu 
a Perzského zálivu. Jednak pre prepravu nerastných surovín, ale aj pre vojenské námorníctvo. Preto bola 
pochopiteľná snaha Washingtonu o čo možno najrýchlejšiu stabilizáciu napätia medzi Egyptom a Izraelom. 
Americkou stranou vedené rokovania v Camp Davide v roku 1978 priniesli mier medzi dve vojensky najsilnejšie 
armády regiónu. Pripomeňme, že prevrat, ktorý nastav v krajine bol absolútnym prekvapením vzhľadom na fakt, 
že Egypt bol považovaný za spoľahlivého a dôveryhodného spojenca USA, ktorý sa vytrvalo snaží 
o sprostredkovanie rozhovorov medzi Izraelom a Palestínou, za stabilný režim tešiaci sa väčšinovej podpore 
obyvateľstva a za bojujúci režim proti islamistickému fundamentalizmu. Jeho vtedajší prezident Husní Mubarak 
bol vítaným hosťom západných štátov.  

Súčasné politické špičky, zastúpené najmä Moslimským bratstvom, vyjadrili síce podporu pokračovaniu 
v mierových rokovaniach nielen so samotným Izraelom aj ako sprostredkovateľ mierových rozhovorov medzi 
Izraelom a Palestínou, no navrhujú určité zmeny a dodatky. Hoci Egypt ako taký má záujem o nastolenie mieru 
v blízkosti svojich hraníc, verejnosť a egyptskí Islamisti si nechcú znepriateliť hnutie Hamas. Pre USA by možná 
strata Egypta ako spoľahlivého sprostredkovateľa znížila šance na úspešné pokračovanie rokovaní a nastolenie 
mieru medzi Palestínou a Izraelom. Posledné rozhovory v jordánskom Ammáne ukazujú, že toto malé kráľovstvo 
by mohlo prebrať štafetu po Egypte, hoci nedisponuje dostatočnou politickou váhou na medzinárodnom poli. 

USA dlhodobejšie vyhlasujú, že za súčasnej situácie môže egyptský národ silnieť iba v prípade podpory slobody 
vyznania a rovnosti pohlavia, no všeobecný nesúhlas islamských lídrov bude zrejme prekážkou americkej podpory 
obchodu a medzinárodnej pomoci. Naopak sa očakáva, že islamisti využijú uchopenie moci k obmedzeniu slobody 
slova a náboženskej slobody. Časy, kedy autokratickí lídri dovoľovali domáce ventilovanie hnevu voči Izraelu v 
rámci svojich hraníc, no nie navonok, už nebudú do budúcna zaručené (SHARP: 2012). 

 
ARABSKÉ ŠTÁTY ZÁLIVU 
 
Šesť arabských krajín s prístupom k Perzskému zálivu je zlúčených v ekonomicko-polickej únii nazývanej Rada 
pre spoluprácu arabských štátov v zálive (Gulf Cooperation Council - GCC). Tvoria ju Saudská Arábia, Spojené 
arabské emiráty (SAE), Bahrajn, Katar, Kuvajt a Omán. Diplomatické vzťahy medzi USA a krajinami GCC by sa 
dali definovať ako bezpečnostné partnerstvo na ochranu energetických surovín. Zatiaľ čo niektoré z týchto krajín 
podnikli určité kroky k zvýšenej politickej otvorenosti, drvivá väčšina politických rozhodnutí zostáva v rukách 
nevolených dedičných vládcov, pričom bezpečnostné zložky energicky potláčajú civilné, náboženské a politické 
práva. 

S výnimkou Bahrajnu, kde demonštrácie ohrozili moc vládnucej rodiny, v ostatných krajinách boli zaregistrované 
iba obmedzené vlny domácich nepokojov, vrátane izolovaných a sporadických stretov medzi protestujúcimi 
a bezpečnostnými zložkami (Saudská Arábia, SAE). Účastníci protestov žiadali najmä odstránenie korupcie, lepšie 
hospodárenie a väčšiu politickú otvorenosť. 
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Spojené štáty majú aktívnu obchodnú bilanciu v oblasti vojenskej techniky so všetkými štátmi a vďaka 
podpísaným obranným paktom prakticky so všetkými krajinami má americká armáda prístup k základniam 
podporujúcim ich operácie v celom regióne s dosahom až do Afganistanu. USA považujú Bahrajn a Kuvajt za 
svojich hlavných spojencov mimo NATO. Aj po odsune američanov z Iraku zostáva v oblasti približne 40 000 
vojakov (23 000 v Kuvajte, 7 500 v Katare, 5 000 v Bahrajne, 3 000 v SAE a v menšom počte v Saudskej Arábii 
a Ománe) (Pincus: 2011). Tieto jednotky sú určené na okamžitú podporu operácií v oblasti a ako prostriedok 
odstrašenia voči Iránu. 
 
BAHRAJN  
 
je štátom zálivu, ktorý zažil najväčšie množstvo nepokojov v roku 2011, no zároveň je nesmierne dôležitým 
článkom obrannej stratégie USA. Sídli tu Hlavné veliteľstvo námorných síl zálivu slúžiace na ochranu 
Hormuzského prielivu, odstrašovanie Iránu, na boj proti pašovaniu, pirátstvu a pohybu teroristov z Arabského 
mora do Perzského zálivu. Organizácie na ochranu ľudských práv viackrát obvinili amerických politikov z 
používania dvojitého metra. Na jednej strane podporujú sunnitskú vládu v Bahrajne, kvôli ochrane svojich 
bezpečnostných záujmov, no na druhej strane žiadali odstúpenie nepohodlných lídrov ako Muammara Kaddáfího 
alebo Bashara al Assada (Katzman: 2012). 
 
OMÁN 
 
Bol svedkom neveľkých protestov žiadajúcich politické a ekonomické reformy takmer každý týždeň v rozmedzí 
marca až septembra 2011. Populárnemu sultánovi, vládnucemu od roku 1970 sa podarilo tieto protesty ustáť 
s prísľubom zvýšenia počtu pracovných miest a obmedzením korupcie. Tak ako Bahrajn aj Omán vyváža len malé 
množstvo ropy, ale jeho strategická poloha pri Hormuzskom prielive a Arabskom mori je dôležitá pre námornú 
bezpečnosť a špionážne operácie. Na základe bilaterálnej zmluvy z roku 1980 môžu Spojené štáty využívať 
ománske letecké a námorné základne, no v porovnaní so základňami ostatných krajín zálivu sú využívané len 
zriedkavo.  
 
SAUDSKÁ ARÁBIA  
 
V kontexte udalostí na Blízkom východe boli aj saudskí lídri nútení prehodnotiť základné ciele zahraničnej 
politiky. K dlhodobým obavám z terorizmu a jadrového programu sa pridali nepokoje v blízkosti vlastných hraníc. 
Saudská vojenská intervencia podporujúca bahrajnskú monarchiu, konfrontácia s Asadovým režimom v Sýrii 
a aktívna rola pri uľahčení situácie v Jemene jasne demonštruje potenciál tohto kráľovstva slúžiť ako silný spojenec 
v súčasnom, ťažko predvídateľnom prostredí. Aj v súvislosti so Saudskou Arábiou musí Washington riešiť dilemu 
(aspoň navonok). Hoci vo všetkých výročných správach sa poukazuje na nedodržiavanie ľudských práv a slobody 
vierovyznania v tomto kráľovstve, čo by v prípade iných krajín znamenalo sankcie zo strany USA, vzájomné 
bezpečnostné a obchodné partnerstvo bolo len za minulý rok podporené predajom amerického vojenského 
materiálu v hodnote vyše mld. USD. 
 
KUVAJT  
 
Zo všetkých krajín GCC, ktoré zasiahli nepokoje, sú tie kuvajtské najťažšie popísateľné. Protesty nedosiahli formu 
rozsiahlych verejných demonštrácií, ale iba príležitostných protestov sympatizantov opozičných poslancov, ktorí 
nesúhlasia s politikou vládnucej rodiny. Nepokoje však v žiadnom prípade nemožno označiť ako hrozbu pre 
americké záujmy v krajine. 
 
KATAR  
 
Katarskí lídri nemuseli čeliť domácim nepokojom. Dá sa povedať, že vyťažili maximum zo vzniknutej 
medzinárodnej situácie. Keďže sa Kataru nielenže podarilo dosiahnuť ambiciózny ekonomický rast, ale šikovne 
ho dokázal využiť aj na medzinárodnej úrovni, zvýšila sa jeho dôležitosť a prehĺbil sa tým aj vzťah a partnerstvo 
medzi ním a USA. Katar bol mimoriadne aktívny pri diplomatických snahách o vytvorenie medzinárodného tlaku 
na Kaddáfího režim v rámci Arabskej ligy a GCC, neskôr nasadil svoje vojenské lietadlá do operácie Unified 
Protector pod hlavičkou NATO a takisto sa stavia do pozície lídra v arabských diplomatických snahách 
o zastavenie násilia v Sýrii. Základom americko-katarského partnerstva naďalej zostáva bilaterálna dohoda 
umožňujúca prístup k letisku Al Udeid, dôležitej základni pre operácie a transport v rámci zálivu a západnej Ázie. 
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4. ZAHRANIČNÁ POLITIKA USA V REGIÓNE BLÍZKEHO VÝCHODU 
 
Z globálneho hľadiska krajiny Blízkeho východu zaostávajú za ostatnými regiónmi v mnohých kľúčových 
ukazovateľoch. Táto oblasť má relatívne málo obyvateľov (383 miliónov v roku 2010 tvorilo necelých 6 percent 
svetovej populácie), no jej ekonomická produkcia bola neúmerne nižšia. Vyjadrené v číslach hrubého domáceho 
produktu (HDP), podiel z celosvetovej ekonomickej produkcie bol iba na úrovni 3,7%. Ešte horšie je na tom 
ukazovateľ HDP na obyvateľa, ktorý bol v roku 2009 na úrovni 5728 USD, čo je nižšie číslo než pri regióne 
Latinskej Ameriky a Karibiku (7200 USD) a regiónu východnej Ázie a Pacifiku (6441 USD) (Economic 
Challenges in the MENA Region”, World Bank, World Development Indicators, 2011). Blízky východ má celkovo 
slabo rozvinutý sektor služieb a výrobný sektor. Nízke ekonomické výstupy v kombinácii s rýchlym rastom počtu 
obyvateľov logicky prinášajú vysokú nezamestnanosť. 

Región je bohatý na nerastné suroviny, no ich výskyt je relatívne nerovnomerný. Ťažba ropy je najväčšia 
v Saudskej Arábii, Kuvajte, Iraku, Iráne a SAE. Niektoré štáty však dovážajú viac surovín ako sami vyprodukujú, 
prípadne sa u nich vôbec nič neťaží. Krajiny Blízkeho východu celkovo produkujú 35 % ropy a približne 20 % 
celosvetovej produkcie zemného plynu (U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics, 
2011). Zisky z predaja ropy sú však prevažne zle použité a rozvoj ďalších odvetví exportného priemyslu zaostáva 
za očakávaniami a dlhodobo stagnuje. Nepomer medzi výnosmi z exportu ropy a zemného plynu a nízkym 
ekonomickým rozvojom sa často označuje ako „prekliatie prírodných zdrojov“. Jedná sa o ekonomický paradox, 
kedy ohromné zisky z predaja nerastných surovín namiesto naštartovania celkovej ekonomiky ju naopak znižujú. 
Existuje viacero vysvetlení prečo ekonomický rozvoj zaostáva za ostatnými regiónmi (Subramanian: 2011). Sú to: 

 slabá integrácia do globálnej ekonomiky zabránila regiónu využívať možnosti globalizácie; 
 ľahko zarobené peniaze z nerastných surovín neprinášajú nové stimuly do rozvoja ďalších sektorov, pričom 

zisky ostávajú v rukách jednotlivcov a nie verejnosti; 
 nedemokratické politické inštitúcie potláčajú inovácie a ekonomickú súťaž; 
 slabé obchodné prostredie vyplývajúce z vládnych zásahov do ekonomiky, byrokracie, korupcie zabraňuje 

vstupu zahraničných investícií; 
 vzdelávací systém, ktorý nevie mladým odovzdať skúsenosti potrebné v globálnom súťaživom prostredí; 
 nedostatok investícií do sociálnej oblasti, zatiaľ čo väčšina peňazí ide na armádu;  
 ženy tvoria malý pomer pracovnej sily, čím krajiny nevyužívajú plný pracovný potenciál (je to dané 

náboženstvom) (Nelson: 2012). 
 
Ciele americkej zahraničnej politiky pre oblasť Blízkeho východu všeobecne zahŕňajú: 
 predchádzanie medzištátnym konfliktom, ktoré by mohli ohroziť spojencov (vrátane Izraela) a národné 

záujmy, 
 zabezpečenie toku nerastných surovín a obchodu životne dôležitého pre USA, región a globálnu ekonomiku, 
 zabezpečenie dopravy a prístupu k vojenským a civilným zariadeniam podporujúcich americké vojenské 

operácie, 
 boj proti terorizmu, 
 boj proti šíreniu konvenčných zbraní a zbraní hromadného ničenia, 
 podpora ekonomického rastu, demokracie a ľudských práv. 

 
Nájsť ideálny pomer medzi týmito hlavnými prioritami v rámci celého Blízkeho východu bolo nesmierne ťažké 
už pred vlnou nepokojov a prevratov. Napríklad snahy o udržiavanie stability v regióne a ochrana americkej 
bezpečnosti cestou boja proti terorizmu, jeho podpore a šíreniu narážala na odpor autokratických lídrov krajín, 
ktorí odmietali snahy o demokratizáciu a podporu ľudských práv. Pre celú oblasť blízkeho východu sú 
charakteristické komplikované vzťahy nielen voči USA, ale aj medzi jednotlivými krajinami. Napríklad Izrael 
a Saudská Arábia pokladajú USA za svojho spojenca a Irán za hrozbu. Aj preto vzťahy medzi nimi navzájom 
nemožno označiť za práve najpriateľskejšie.  
V dôsledku zmien vo vedení niektorých krajín Blízkeho východu sa vynorili nové faktory, s ktorými musí 
americká diplomacia nutne počítať. Sú to: 
 
Sila verejnej mienky 
Ešte stále nie je jasné aký typ vlády bude v jednotlivých krajinách pri moci, no už teraz je zrejmé, že nech už bude 
akákoľvek, bude musieť, na rozdiel od minulosti, brať do úvahy požiadavky verejnosti, opozičných strán 
a sociálnych skupín, ktoré budú chcieť byť politicky aktívne a udržať si svoj vplyv. Napriek tomu, že USA nebolo 
v centre pozornosti počas Arabskej jari, mnohí Arabi sú toho názoru, že ich lídri podriadili svoje národné záujmy 
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záujmom USA (prípadne iných mocností), len aby neprišli o pomoc v podobe dodávok zbraní, alebo 
rôznych obchodných výhod. Rozhodnutia týkajúce sa zahraničnej politiky by preto mali byť pod dohľadom vlády 
i verejnosti, obzvlášť v súvislosti s arabsko-izraelským mierovým procesom alebo zahraničnou pomocou. 
 
Úspech a podpora Islamistov 
Väčšie slovo verejnosti  a jej zapojenie do politického života môže znamenať(prinajmenšom v najbližšom období) 
veľkú voličskú podporu pre islamistické strany. Dôvodov je viacero. Či už náboženské presvedčenie, sympatie 
s donedávna potlačovanými a prenasledovanými,  z viery v spravodlivosť a neskorumpovanosť atď. Tento úspech 
islamistických  strán však narúša  dlhodobú snahu Spojených štátov o to, aby sa takéto strany naplno nezapájali 
do vládnutia. Dôvodom je ich vyhranený pohľad na Izrael, na možnosť riešenia problémov ozbrojenou cestou, na 
niektoré sociálne a politické aspekty, napr. práva žien a náboženských menšín. 
Neisté strategické dôsledky 
Počas studenej vojny a v boji proti radikalizácii skupín ako Al-Káida, Hamas, Hizballáh či iným násilným 
islamským extrémistom a vládam Iránu a Sýrie sa USA spoliehali na spriatelené arabské režimy a  Izrael. 
Schopnosť vlády USA ovplyvniť udalosti sa skomplikovala po prevratoch niektorých spriatelených režimov. 
Niektorí pozorovatelia krátko po týchto udalostiach vyhlásili, že Irán a jeho spojenci sú takpovediac víťazmi 
Arabskej jari, keďže v režimoch spolupracujúcich s USA proti Iránu došlo k prevzatiu moci islamistickými 
stranami, ktoré podľa Washingtonu predstavujú vnútornú hrozbu pre danú krajinu. Situácia v Sýrii postavila Irán 
do pozície obrancu autokratického režimu, Hamas sa od sýrskej vlády dištancoval, kým Hizballáh ju uznal. Nech 
už sa situácia v Sýrii vyvinie akokoľvek, bude to  mať obrovské dôsledky pre Irán – vrátane dôvery jeho spojencov 
v Libanone a na Palestínskom území. 
 
Obavy Izraela z komplikácií pri mierových rokovaniach  
Predstavitelia izraelskej vlády argumentujú, že vlna nepokojov, ktorá sa prehnala arabskými štátmi, ohrozuje 
bezpečnostnú situáciu v Izraeli. Doposiaľ relatívne priateľské a spoľahlivé vlády sú nahrádzané islamskými 
vládami u ktorých predpokladajú, že zaujmú nepriateľský postoj k Izraelu. Ich obavy sa opierajú najmä o fakt, že 
vplyv vlád a skupín nepriateľských voči Izraelu bude silnieť a tým pádom ohrozí rokovania a možnosť dosiahnuť 
kompromis pri vytýčení zmien hraníc medzi krajinami. Palestínski vodcovia vnímajú zvýšený tlak zo strany ľudu, 
ktorý žiada vytvorenie stabilnej hranice s Izraelom a jednotu medzi Fatahom a Hamasom. Tieto trendy na oboch 
stranách komplikujú pokračujúce snahy USA o posilnenie procesu, ktorý by mohol viesť k ukončeniu arabsko-
izraelského konfliktu  a bol by zavŕšený podpísaním dvojstrannej zmluvy medzi Izraelom a Palestínou. Tiež je 
nutné spomenúť fakt, ktorý sa opiera o vyjadrenia predstaviteľov Moslimského bratstva už od roku 2006, že Egypt 
má nárok na vlastnú jadrovú zbraň. Pozorovatelia, najmä v Izraeli, vidia kriticky tieto snahy podporené nedávnymi 
vyjadreniami Mursího o mocenské nároky. Irán údajne prisľúbil pomoc pri rozvoji egyptského atómového 
programu. V každom prípade predložilo ministerstvo energetiky v júli minulého roku plány na výstavbu nového 
atómového reaktoru v delte rieky Níl. Po Izraeli a Iránu má Egypt jeden z najrozvinutejších jadrových programov. 
V tomto kontexte negatívne pôsobia aj vyjadrenia hovorcu Moslimského bratstva, ktoré adresoval egyptskému 
parlamentu v júli 2011: „My Egypťania sme pripravení hladovať kvôli atómovej zbrani, ktorá bude mať skutočnú 
odstrašujúcu silu a bude rozhodujúca v izraelsko – arabskom konflikte.“ V tomto duchu vyznelo aj vyjadrenie 
telogického vodcu Moslimského bratstva v katarskej televízii, že moslimské národy musia získať jadrové zbrane, 
„aby našich nepriateľov zasiahli hrôzou“, a tiež začiatkom októbra 2012 to úplne potvrdil generál vo výslužbe 
(Abd Al-Hamid Umran), že Egypt musíc voči Izraelu vybudovať jadrové zbrane.  
 
Oslabenie štátnych bezpečnostných zložiek 
Povstania, nepokoje, občianske vojny a zmeny režimov negatívne ovplyvňujú schopnosť bezpečnostných zložiek 
krajín Blízkeho východu zaistiť kontrolu nad územím, mestami a hranicami. Pokračujúce násilie, rozpustené 
bezpečnostné zložky a verejnosť, žiadajúca nižší stupeň ochrany a kontroly, predstavujú ideálne prostredie pre 
teroristov, obchodníkov so zbraňami a iné kriminálne živly, ktoré sa budú snažiť zo situácie vyťažiť maximum. 
 
 
5. DÔLEŽITOSŤ BLÍZKEHO VÝCHODU PRE USA 
 
Na začiatku 21. storočia sa výrazne zhoršilo medzinárodné postavenie USA. Vojenské  kampane v Afganistane, 
Iráku a Lýbii ničia popularitu výkonnej moci doma a prestíž USA v zahraničí. Toto oslabovanie prestíže je jedným 
z aspektov úpadku moci. Prehnaná koncentrácia pozornosti na blízkovýchodný región napríklad viedla k tomu, že 
Spojené štáty strácajú pozície v Latinskej Amerike, kde tradične dominovali.  

Problémom sa stali až absurdne vysoké vojenské výdavky, ktoré sú malé na dosiahnutie svetovej nadvlády no 
priveľké na udržanie súčasného postavenia USA. Zdá sa, že obdobie globálnej vojensko-politickej dominancie 
a ekonomického prvenstva sa blíži ku koncu. Spojené štáty neuniesli váhu jedinej superveľmoci vo svete 
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a oslabené stálymi konfliktami na Blízkom a Strednom východe teraz pociťujú kritický nedostatok zdrojov na 
udržanie svojho postavenia. Strediská ekonomického rozvoja sa presúvajú zo západu (USA a Európa) na východ 
do Ázie, najmä do Indie a Číny (Burbaki: 2012).  

V konzervatívnejších stereotypoch sa všetko nové a neznáme javí ako nebezpečné a neistota sa rýchlo mení na 
strach. Dá sa samozrejme tvrdiť, že každý štát cíti najväčšie nebezpečenstvo na hraniciach so susedom, pričom 
globálny hegemón má túto hranicu všade po celom svete. Pre globálneho hegemóna, akým Spojené štáty sú, je 
potom hranica menej viditeľná a frontové línie nečitateľné – rovnako ako hrozby na nej. Preto toľko obáv 
z terorizmu, o vlastné postavenie a bezpečnosť (Krejčí: 2009). 

Je dôležité si uvedomiť, že každá stratégia USA vychádza z predpokladu, že sa Spojené štáty sami stavajú do 
pozície jedinej globálnej superveľmoci a teda že strata svetového prvenstva je pre krajinu neprijateľná. Na udržanie 
si svojho postavenia je a bude Washington nútený použiť všetky dostupné vojenské a nevojenské prostriedky. 
A práve oblasť Blízkeho východu sa javí ako jedna z najdôležitejších svetových oblastí, ktorá bude kľúčová pri 
zachovaní, alebo prerozdelení súčasnej geopolitickej situácie. USA so svojimi spojencami, a pomocou tlaku na 
ostatných štátnych a neštátnych aktérov v tomto regióne, sa budú snažiť posilňovať status superveľmoci 
uchopením kľúčových zdrojov surovín a tým chrániť svoje záujmy naprieč Afrikou a Áziou. Je jasné že vyššie 
spomenuté ciele americkej zahraničnej politiky ako podpora ekonomického rastu, demokracie a ľudských práv 
v oblasti Blízkeho východu budú musieť ustúpiť dôležitejším prioritám – národným záujmom potrebným pre čo 
najdlhšie si udržanie súčasného postavenia a ekonomickým záujmom. 

Ekonomická situácia USA a Európy ako dôsledok hospodárskej krízy bude mať vplyv na ochotu a mieru 
angažovania sa v záležitostiach budúcej možnej vojenskej intervencie, medzinárodnej pomoci a podpory a celkovo 
vôle podporovať nové demokratické režimy. Vo svetle týchto skutočností budú mať rozhodnutia o začatí, 
pokračovaní alebo ukončení vojenskej a ekonomickej pomoci, angažovaní sa v predaji zbraní a podpore 
demokracii úplne odlišné dôsledky než tomu bolo v minulosti. Zmeny v domácej a zahraničnej politike 
jednotlivých krajín poznačených prevratmi sa ešte naplno neprejavili a ani v blízkej budúcnosti nemôžeme 
očakávať ich jasné ciele. No už teraz je jasné, že namiesto dlhodobo zabehnutých a overených modelov a postupov 
v blízkovýchodnej diplomatickej politike sa USA budú musieť spoliehať na „ad hoc“ rozhodovací proces. 

 

ZÁVEROM 
 
Zahraničná politika je komplexná oblasť medzinárodných vzťahov. Existuje mnoho faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. 
Sú to faktory ako vnútorné, tak vonkajšie a tiež je nutné sa pozerať na tieto faktory v širšom kontexte, ako napríklad 
medzinárodný systém, ale aj v užšom kontexte ako napríklad na regionálny systém. Zahraničná politika je veľmi 
spätá s vnútornou politikou a s usporiadaním, ktoré je pre daný štát charakteristické.  
Zahraničná politika štátov Blízkeho východu je v niektorých bodoch – aspektoch podobná a v iných zase odlišná. 
Tento región je sám o sebe veľmi špecifický a aj politické procesy, ktoré sa tu odohrávajú, vrátane zahraničnej 
politiky sú taktiež veľmi špecifické. Tato „príslušnosť“ k teritóriu má za následok to, že v niektorých prípadoch 
majú štáty v tomto regióne zhodné postoje voči určitým otázkam alebo vzniknutým situáciám. V každom prípade 
ani táto skutočnosť nemení fakt, že každá zahraničná politika je špecifická a každá zahraničná politika má svoje 
črty a rysy, ktoré je nutné posudzovať diametrálne.  

Vzhľadom na to, že bezpečnostná dilema v oblasti Blízkeho východu je stále nevyriešená, a že štáty tohto teritória 
sú naďalej konfrontované s niekoľkonásobným nebezpečenstvom – hrozbou Iránu, nestabilnosťou Iraku, 
pokračujúcimi nepokojmi v Egypte a neutichajúcim napätím v Sýrii, rovnako ako s nedávnym chaosom, ktorý 
vyzdvihol vzájomnú závislosť medzi štátmi "rady pre spoluprácu" a ostatným svetom.  

Čo sa týka bezpečnosti štátov Perzského zálivu, Čína, Rusko, India, ani ostatné ázijské štáty nie sú alternatívnym 
riešením a nemôžu byť brané do úvahy ako nástupcovia USA v tejto oblasti. Aj keď vojenská úloha USA v 
Perzskom zálive vznikla z dôvodu vlastných problémov Washingtonu, zostáva naďalej integrálnou zárukou 
nezávislosti a suverenity štátov Blízkeho východu v tomto nebezpečnom a nepredvídateľnom okolí.  

Staro-nová americká vláda s novým ministrom zahraničných vecí by mohla rozhodnúť, pod vplyvom domáceho 
obyvateľstva alebo z finančných dôvodov, o znížení svojej vojenskej prítomnosti v celej oblasti Perzského zálivu 
a internacionalizovať ozbrojené sily nasadené v oblastiach. Za určitých podmienok sa tesné puto medzi USA a 
"spojeneckými" štátmi stane vitálnou alternatívou, ktorá môže pomôcť regiónu k nadobudnutiu potrebnej stability, 
aj keď budú udržované väzby s nevyhnutnou prítomnosťou USA v regióne.  
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„Dominantná mocnosť sa sústreďuje na vojenstvo, kandidát na nástupcu sa zameriava na ekonomiku. Tento druhý 
prístup sa vždy vypláca.“ (Wallerstein: 2003) Súčasný prístup Bieleho domu k riešeniu medzinárodných 
problémov, čoho je Blízky východ príkladom, vyčerpáva nielen Spojené štáty, ale aj svet ako celok. 
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ABSTRAKT: Medzinárodný terorizmus predstavuje fenomén, ktorý sprevádza svetové spoločenstvo už od 
vzniku štátnych zriadení ako takých. Obzvlášť nebezpečný je najmä pre svoju schopnosť páchať obrovské škody 
na životoch i majetku a napriek tomu zostať relatívne skrytý. Za posledné polstoročie je možné pozorovať nárast 
počtu teroristických skupín, pričom postupne sa aj vďaka globalizácii pôvodne izolované malé skupiny a hnutia 
menia a spájajú do väčších medzinárodne spolupracujúcich teroristických skupín a sietí. Takto sú totiž schopné 
omnoho účinnejšie a častejšie udrieť voči svojim cieľom. Historicky významným momentom pre medzinárodné 
spoločenstvo sa stali predovšetkým všeobecne známe udalosti z 11. septembra 2001, po ktorých si už všetci jasne 
uvedomili, akú silu a akcieschopnosť niektoré teroristické skupiny dosiahli. Tento fakt potvrdili v nasledujúcich 
rokoch ďalšie teroristické útoky v Madride, Londýne, Beslane, Moskve, Istanbule alebo na Bali či iných miestach 
sveta. Okrem postihnutých krajín sa zaktivizovali aj najvýznamnejšie medzinárodné organizácie, ktoré si 
prostredníctvom prijímaných opatrení a zavádzaných mechanizmov kladú za cieľ hrozbu medzinárodného 
terorizmu eliminovať v čo najväčšej možnej miere. Medzi tie, ktoré významnou mierou participujú na boji proti 
terorizmu, patrí Európska únia. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Európska únia, terorizmus, teroristické útoky, bezpečnosť.  
 
 
ABSTRACT: International terrorism is phenomenon that attends the world society already from the establishment 
of the states. It is extraordinarily dangerous mainly for its ability to commit enormous damages on human lives 
and property. In the last fifty years, not only a growth of number of terroristic groups has been observed, but due 
to globalization also their joining or integration into bigger and more intensively cooperated groups and terroristic 
nets has been noticed. Thus they can more often and more effectively hit their goals. In this context, the events 
from 11th September 2001 became very significant for human society because after that everybody realized how 
big power and ability of action some terroristic groups achieved. Unfortunately, attacks carried out in Madrid, 
London, Moscow, Beslan, Istanbul or Bali in following years confirmed that unpleasant fact. Therefore, the 
affected countries and international organisations became more active and have implemented lots of various 
measures and mechanisms in order to eliminate terrorism. One of them which actively participate in the fight 
against terrorism is European Union. 
KEY WORDS: European Union, terrorism, terroristic attacks, security.    
 
 
 
ÚVOD 

Terorizmus, terorista, teroristická skupina, teroristická sieť alebo teroristický útok sú už dnes slová, 
s ktorými sa bohužiaľ stretávame takmer denne. Predstavujú pojmy, ktorých význam sa v súčasnom modernom 
svete už niekoľko desaťročí spája s organizovaným násilím vedeným s cieľom zastrašiť či destabilizovať ľudskú 
spoločnosť a narušiť jej základy pre dosiahnutie svojich vlastných, prevažne politických cieľov. Veľmi často býva 
terorizmus označovaný ako fenomén 21. storočia, ktorý bude v nasledujúcich rokoch ľudstvo, napriek jeho snahe 
zbaviť sa ho, sprevádzať, ohrozovať a ktorému bude musieť čeliť. Je pravdepodobné, že aj napriek vynaloženému 
úsiliu terorizmus nezaznamená vo svojej modernej forme porážku či ústup, naopak, s prehĺbením globalizačných 
procesov a ďalším rozvojom technológií, ako aj ľahšiemu prístupu k nim zaznamená s najväčšou 
pravdepodobnosťou ďalší kvalitatívny i kvantitatívny rozmach.  

                                                             
1  plk. gšt. Ing. Radoslav IVANČÍK, Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,  
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2  brig. gen. v. z. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-

mail: miroslav.kelemen@vsbm.sk 
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Terorizmus ako forma násilného presadzovania záujmov minoritných skupín alebo jednotlivcov nie je 
pre ľudské spoločenstvo úplne novým javom. Ľudstvo sa s rôznymi formami politicky či inak motivovaného 
násilia stretáva už desiatky či dokonca stovky rokov. S pozitívnym rozvojom ľudskej civilizácie totiž nevyhnutne 
dochádza i k rozvoju negatívnemu, ohrozujúcemu našu civilizáciu v celej svojej podstate. Napríklad globalizácia 
so sebou neprináša len ekonomický, hospodársky alebo technologický či sociálny rozvoj, ale aj rôzne ohrozenia. 
A nie sú to len ohrozenia ekologické či zdravotné vo forme prírodných katastrof, priemyselných havárií alebo 
pandémií rôznych chorôb, ktoré si ľudstvo často vytvára samo ako druhotný produkt rozvoja ľudskej civilizácie, 
ale sú to aj ohrozenia, ktoré ľudia primárne produkujú proti iným ľuďom – vojny, genocída, medzinárodný 
organizovaný zločin, terorizmus a pod. 

 
PROBLÉM DEFINOVANIA TERORIZMU 

 
V súčasnosti existuje síce veľké množstvo rôznych definícií terorizmu, ale neexistuje žiadna jednotná 

a ucelená definícia, ktorá by bola všeobecne akceptovaná. Napriek snahe bývalého generálneho tajomníka OSN 
Kofiho Ananna, ktorá sa vystupňovala najmä po teroristických útokoch zo septembra 2001, svetové spoločenstvo 
dosiaľ neprijalo žiadnu medzinárodne uznávanú definíciu terorizmu, a to predovšetkým z ideologických a 
politických dôvodov. Z takejto definície totiž môžu vyplývať veľmi významné právne dôsledky, najmä z hľadiska 
medzinárodného humanitárneho práva. 

Súčasne používané definície terorizmu majú väčšinou jeden spoločný prvok – politicky motivované 
násilné chovanie sa určitých skupín alebo jednotlivcov. Problémom dohody na jednotnej definícii je postoj 
niektorých štátov, pretože ten, kto je pre jedného terorista, pre druhého je bojovníkom za slobodu a opačne. Aby 
sa obišla táto výslovne politická či ideologická prekážka, štáty začali prijímať zákony alebo uzatvárať medzi sebou 
zmluvy, ktoré jednoznačne kriminalizujú určité konanie, napríklad únosy osôb a lietadiel, odpaľovanie bômb v 
dopravných prostriedkoch a pod. Taktiež medzinárodný dohovor o potlačení financovania terorizmu jasne 
stanovuje, že je zločinom zhromažďovať alebo poskytovať financie s cieľom zabitia alebo zranenia civilného 
obyvateľstva alebo jeho zastrašenia, či s úmyslom vynútiť si násilím niečo na vláde danej krajiny (Labuzík a kol., 
2012). 

V súčasnosti možno na medzinárodnej úrovni pozorovať k otázke definovania terorizmu niekoľko 
prístupov: 
 Na pôde OSN sa zatiaľ takmer upustilo od snahy o globálnu definíciu v prospech definovania jednotlivých 

druhov teroristických činov. Tento prístup umožňuje rýchle dosiahnutie konsenzu a tým pádom umožňuje 
pružnejšie reagovať na nové javy vo svete medzinárodného terorizmu. Diskusie o univerzálnej definícii 
však neboli zastavené úplne a výsledky tohto dlhoročného úsilia by sa mali objaviť v návrhu jednotnej 
dohody proti terorizmu. 

 Viacero regionálnych organizácií sa už o spracovanie univerzálnej definície pokúsilo. Ako príklad možno 
uviesť Africkú úniu, ktorá vo svojej dohode o predchádzaní terorizmu a boji proti nemu uvádza, že 
terorizmus je „akýkoľvek čin, ktorý je v konflikte s trestnými predpismi členskej strany, ktorý môže ohroziť 
život, fyzickú celistvosť, spôsobiť vážne zranenia alebo smrť ktorémukoľvek človekovi alebo akémukoľvek 
počtu ľudí alebo skupín ľudí, a ktorý môže poškodiť verejný či súkromný majetok, prírodné zdroje, 
prírodné či kultúrne dedičstvo a jeho cieľom je donútiť vládu či inštitúciu k prijatiu či vzdaniu sa 
akéhokoľvek stanoviska či akcie, obmedzeniu verejných služieb, či podnecovaniu vzbury v štáte“ (Africká 
únia, Dohoda o predchádzaní terorizmu a boji proti nemu, čl. 1, ods. 3). Vo sfére regionálnych dohôd ide 
o definíciu pomerne častú a používanú iba s malými úpravami aj inými organizáciami alebo inštitúciami 
(napr. Arabská dohoda o potláčaní terorizmu, čl. 1, ods. 2). 

 Druhá skupina regionálnych dohôd sa naopak namiesto definície uspokojuje s odkazom na stávajúci 
zmluvný rámec protiteroristického práva OSN, a to či už výlučne alebo v kombinácii s niektorou variáciou 
na definíciu terorizmu uvedenú v predchádzajúcom odseku. Odkaz na stávajúci zmluvný rámec môže 
výrazne skrátiť dobu prípravy podobnej konvencie, nakoľko tak odpadá nutnosť skúmať do detailu 
pripravovanú definíciu a je možné sa sústrediť na citlivé ustanovenia o spolupráci či extradícii. 

 Poslednú skupinu definícií predstavujú tie, ktoré sú zakotvené v právnych poriadkoch jednotlivých krajín. 
Tieto definície sa síce môžu značne líšiť, ale pokiaľ ide o signatárske štáty aspoň protiteroristického 
zmluvného rámca OSN, je takmer isté, že skutkové podstaty zaradené do týchto zmlúv, budú do právnych 
poriadkov týchto štátov implementované, čo dáva aspoň základnú právnu istotu trestnosti určitého 
konania. 
 
K vyššie uvedeným prístupom je potrebné pridať ešte alternatívu v podobe vzdania sa snahy o generickú 

definíciu terorizmu, resp. teroristického činu v prospech celkového posilnenia rámca trestného práva a 
zefektívnenia cezhraničnej spolupráce justície, policajných zložiek a spravodajských služieb. Argumentov 
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podporujúcich tento prístup je pomerne dosť. Napríklad väčšinu činov vykonaných teroristami možno zaradiť 
medzi škody na životoch a majetku, ktoré už sú v trestnom práve mnohých krajín sveta dávno zaradené. Mnoho 
krajín tiež operuje s priťažujúcou okolnosťou v podobe spáchania trestného činu v rámci organizovanej skupiny. 
Na medzinárodnej úrovni je navyše možné teroristické činy stíhať v rámci zločinov proti ľudskosti a tak ich 
ponechať v jurisdikcii medzinárodného trestného súdu, ktorého štatút by inak musel byť pozmenený. Proti 
totálnemu podradeniu boja proti terorizmu pod existujúce trestné právo a boj proti organizovanému zločinu však 
hovorí politická realita. Téma terorizmu je totiž celosvetovo natoľko horúcim problémom, že si vláda žiadnej 
krajiny sveta nemôže dovoliť nevykázať konkrétne opatrenia pre boj s týmto problémom. Faktom však zostává, 
že bez konsenzu o jednotnej definícii terorizmu v mnohých prípadoch ide iba o mediálne vyhlásenia a riešenia sú 
nezriedka hľadané práve v medziach platného trestného práva. 

 
 
EURÓPSKA ÚNIA A BOJ PROTI TERORIZMU 

 
Európska únia (ďalej len „EÚ“) je unikátna organizácia, ktorá má potenciál dosiahnuť významné 

výsledky v rámci boja proti terorizmu. Na prvý pohľad by sa síce mohlo zdať, že to tak nemusí byť, pretože 
podobne ako v iných oblastiach aj v tejto namiesto jedného jasného dokumentu existuje celý rad listín, prehlásení 
a predpisov upravujúcich problematiku terorizmu. To však iba na prvý pohľad. V skutočnosti je európsky právny 
rámec boja proti terorizmu tvorený iba niekoľkými dokumentmi, ktoré čo do záväznosti či svojho účinku môžu 
byť považované vo svojom odbore za rozhodujúce. Predovšetkým ide o rámcové rozhodnutie Rady č. 
2002/475/JHA o boji proti terorizmu, v ktorom sa hovorí, že „Európska únia je založená na univerzálnych 
hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd. 
Je založená na princípe demokracie a princípe zákonnosti, princípoch, ktoré sú spoločné pre členské štáty a 
Terorizmus predstavuje jedno z najzávažnejších porušení týchto princípov”. 

Toto rámcové rozhodnutie síce ponúka veľmi širokú definíciu teroristických trestných činov v EÚ, 
trestných činov týkajúcich sa teroristických skupín a definíciu trestných činov spojených s teroristickými 
aktivitami, ale neobsahuje definíciu terorizmu. Vyzýva však k harmonizácii rozhodnutia v členských štátoch. 
Zároveň vyzýva ku kriminalizácii riadenia teroristickej skupiny, rovnako tak účasti a podpore takých skupín 
(Rámcové rozhodnutie Rady EÚ č. 2002/475/JHA, čl. 1), a tiež vyzýva ku kriminalizácii vyhrážania sa, krádeže a 
falzifikácie za účelom vykonania teroristických činov (Rámcové rozhodnutie Rady EÚ č. 2002/475/JHA, čl. 3), 
a tiež pokusu, podnecovania a napomáhania k vyššie uvedeným činom (Rámcové rozhodnutie Rady EÚ č. 
2002/475/JHA, čl. 4). V rámci ďalších opatrení ukladá povinnosť harmonizácie trestného práva v oblasti 
stanovenia minimálnych trestných sadzieb za teroristické činy. 

Toto rámcové rozhodnutie bolo značne kritizované za šírku uvedených definícií, pretože by mohlo byť 
zneužité napríklad k potláčaniu protivládnych demonštrácií a iných manifestácií občianskej nespokojnosti. S týmto 
tvrdením však nemožno súhlasiť, pretože v rozhodnutí sa jasne hovorí, že nič v tomto rozhodnutí nemôže byť 
interpretované ako zámer obmedziť základné práva a slobody, pričom explicitne sú uvedené napríklad právo na 
štrajk alebo sloboda zhromažďovania. 

Okrem tohto rámcového rozhodnutia, existuje na území EÚ rad prostriedkov, ktoré už teraz môžu 
efektívne fungovať v rámci prevencie terorizmu. Výborný príklad predstavuje napríklad Schengenská dohoda. 
Tento projekt, ktorého cieľom je uľahčiť voľný pohyb osôb a tovaru prostredníctvom odbúrania vnútorných hraníc 
Únie, si vyžiadal celý rad kompromisov v oblasti vízovej a prisťahovaleckej politiky, posilnenie vonkajších hraníc 
a najmä omnoho širšiu spoluprácu policajných zložiek členských štátov EÚ. A práve táto nutnosť úzkej spolupráce 
nahráva dosiahnutiu úspechov nielen v prevencii kriminality a organizovaného zločinu, ale aj v boji proti 
terorizmu. 

Z hľadiska zákazu financovania terorizmu a extradície urobila EÚ tiež značný pokrok. V oblasti 
obmedzenia financovania terorizmu je už v primárnom práve položený základ možných akcií, a to v článku 301 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Na základe spoločných postojov bolo prijatých niekoľko rozhodnutí, 
ktorými bol implementovaný sankčný režim OSN proti Talibanu, al-Kajde a Usámovi bin Ládinovi podľa 
rezolúcie č. 1373/2001 (Scheu, 2007, s. 80). Išlo o nariadenie č. 337/2000, 467/2001 a 881/2002. Z tohto hľadiska 
EÚ úspešne zakročila proti financovaniu terorizmu a zásadným spôsobom implementovala medzinárodný sankčný 
režim. Na druhej strane, blokovanie účtov je aj naďalej značne diskutabilné, predovšetkým z hľadiska ochrany 
ľudských práv.  

Pokiaľ ide o extradíciu, čiže vydanie zločinca cudziemu štátu, na území ktorého sa dopustil trestného 
činu, tú EÚ plne nahradila inštrumentom Európskeho zatýkacieho rozkazu. Európsky zatýkací rozkaz alebo tiež 
„Eurozatykač“ je zásadnou novinkou v oblasti hľadania efektívnejších alternatív k procesu extradície. Ako už bolo 
naznačené, extradícia je zložitý proces vyžadujúci ku svojmu úspešnému zavŕšeniu spoluprácu celého radu 
orgánov súdnej a výkonnej moci, a to tak v štáte dožadujúcom, ako aj v štáte dožadovanom. Európsky zatýkací 
rozkaz oproti tomu funguje v režime priameho styku justičných orgánov a priamej vykonateľnosti u súdov štátu 
dožadovaného, čím úplne odpadá nutnosť ďalšej interakcie s orgánmi výkonnej moci. Zásadným rysom 
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Európskeho zatýkacieho rozkazu je odstránenie podmienky obojstrannej trestnosti a zásady nevydávania vlastných 
štátnych príslušníkov. V tejto oblasti teda nie problémom vydať osobu do iného členského štátu EÚ za čin, ktorý 
na území štátu vydávajúceho nie je vôbec trestný. To však platí iba pre určité vymenované trestné činy (Rámcové 
rozhodnutí Rady EU č.2002/584 čl. 2, ods. 2),

 ktoré sú ale natoľko závažné, že boli trestné na celom území Únie už pred zavedením tohto opatrenia. 
Pre ostatné činy kritérium dvojakej trestnosti zostáva, s výnimkou colných a daňových deliktov, kde neexistencia 
rovnakých daní nie je prekážkou. Vo vyššie uvedenom zoznamu trestných činov figuruje i terorizmus, únosy 
lietadiel, rovnako ako pašovanie drog. 

Na druhej strane, rámcové rozhodnutie o európskom zatýkacom rozkaze zaručuje tiež rovnaké práva ako 
v prípade stíhania a súdenia občana vlastného štátu, medzi inými napríklad právo zvoliť si svojho právneho 
zástupcu či právo na tlmočníka v súlade so zákonmi štátu, kde je stíhaný (Rámcové rozhodnutie Rady EÚ č. 
2002/584/JHA, čl.11, ods. 2). Pokiaľ dôjde k odsúdeniu v neprítomnosti, umožňuje toto rámcové rozhodnutí za 
určitých podmienok, aby súd štátu, ktorého je odsúdený občanom, odoprel jeho vydanie, ak by odsúdený nemal 
možnosť požiadať o opakovanie celého súdneho procesu (Rámcové rozhodnutie Rady EÚ č.2002/584/JHA, čl. 5 
ods. 1). Súčasne naďalej platí opatrenie, že osoba nebude vydaná, pokiaľ by jej hrozil trest smrti (Rámcové 
rozhodnutie Rady EÚ č. 2002/584, bod 13). Všetky tieto poistky by mali dostatočne zaručovať právo na 
spravodlivý proces rámci EÚ. Napriek tomu toto rámcové rozhodnutie vzbudilo vlnu kontroverzie, ktorá bola 
navyše ešte podporená niekoľkými odmietavými stanoviskami ústavných súdov niektorých členských krajín EÚ, 
ktoré však zväčša napadali implementáciu (napr. rozsudok nemeckého Bundesverfassungsgericht, sp. zn.: 2BvR 
2236/04) tohto inštrumentu než jeho samotnú ideu. Samozrejme, toto rámcové rozhodnutie platí len na území 
Únie, avšak nie je vylúčené, že ostatné regionálne organizácie sa inšpirujú európskym zatýkacím rozkazom a že 
ich členské krajiny medzi sebou zavedú podobný režim, keď dosiahnu potrebný stupeň integrácie a harmonizácie 
príslušných predpisov.  

Ako červená niť sa európskymi rámcovými rozhodnutiami v tejto oblasti tiahne odkaz na dodržiavanie 
základných práv, čo je asi najzásadnejšia odchýlka od väčšiny podobných dokumentov. V tomto prípade, ako vo 
všeobecnej rovine, tak špecificky v zmluve o EÚ a Charte základných práv Európskej únie. Nejde pritom len 
o samotné prihlásenie sa k týmto právam. Zvlášť je tu zdôraznené, že nič v predmetnom rámcovom rozhodnutí 
nesmie byť interpretované ako prekážka k odmietnutiu vydania z dôvodu pohlavia, rasy, náboženstva, jazyka, 
sexuálnej orientácie alebo politických názorov, pokiaľ existujú objektívne dôvody domnievať sa, že ide o taký 
prípad (Rámcové rozhodnutie Rady EÚ č. 2002/584/JHA, čl. 12). Táto ochrana negatívnym vymedzením je často 
prítomná skôr v ústavách a v dokumentoch medzinárodných organizácií, bežne sa s ňou takmer nestretávame, ale 
je chvályhodné, že je to tak aspoň na území EÚ. Zároveň možno uviesť, že práve také odkazy na ľudské práva, 
resp. zákazy interpretácie ustanovení v protiklade k základným právam, by mohli byť cestou ako dosiahnuť zhodu 
v definícii terorizmu, ktorá napriek svojej širokosti nebude mať taký potenciál zneužiteľnosti ako doteraz. 

V oblasti mimo právne predpisy je nutné poukázať na zriadenie postu protiteroristického koordinátora 
EÚ v roku 2004. Ide o osobu, ktorej úlohou je hľadať slabiny v pripravenosti k boju proti terorizmu v jednotlivých 
členských štátoch Únie, čím napomáha k rýchlejšej implementácii európskych nástrojov v boji proti terorizmu. V 
oblasti spolupráce policajných zložiek a prokuratúr bolo významnou udalosťou založenie orgánov EUROJUST a 
EUROPOL. Kým EUROPOL predstavuje prevažne analytický orgán, ktorý vypracováva správy na základe údajov 
z jednotlivých členských štátov EÚ, a zaoberá sa aj terorizmom a organizovaným zločinom, EUROJUST naproti 
tomu zaisťuje spoluprácu prokuratúr na európskej úrovni pri vyšetrovaní prípadov medzinárodného dosahu, ako 
napríklad aktivít organizovaného zločinu (Foltin a Řehák, 2007).  V tejto súvislosti je však potrebné na doplnenie 
uviesť, že slabinou EUROPOLU naďalej zostáva nedostatočné zásobovanie informáciami zo strany členských 
štátov, čím je jeho efektivita obmedzená. 

Aká je teda snaha EÚ na poli boja proti terorizmu? Doron Zimmermann, autor, resp. spoluautor prác 
„How States Fight Terrorism: Policy Dynamics in the West“ a „Counter-Terrorism in the European Union and in 
Europe“ sa k týmto aktivitám stavia značne skepticky. Podľa jeho názoru EÚ nie je schopná vyrovnať sa hlavne s 
prevenciou terorizmu, a to kvôli problémom daným už štruktúrou samotnej organizácie. Zimmermann tvrdí, že 
spolupráca justície a vnútra členských štátov EÚ je len akýmsi príveskom k bytostne obchodnej organizácii. Za 
ďalšiu veľkú chybu v snažení Únie považuje i nedostatočný mandát k takému konaniu a v neposlednom rade 
kritizuje aj nízku mieru spolupráce relevantných bezpečnostných agentúr a nepružné únijné procedúry. 

I keď existuje mnoho oprávnených kritík EÚ, táto je oprávnená iba do určité miery. Zimmermann kritizuje 
jednak nedostatočný mandát k protiteroristickým opatreniam a jednak nepružnosť a prieťahy pri prijímaní 
právnych aktov. V otázke potenciálne chýbajúceho mandátu je potrebné uviesť, že EÚ má mandát daný už zmluvou 
o EÚ, a to mandát pomerne silný. Na týchto zmluvách sa dohodli zástupcovia vlád členských krajín a boli 
ratifikované ich demokraticky volenými parlamentmi. Ak sa tieto štáty dohodli v zmluvách na zbližovaní trestnej 
legislatívy a prijímaní opatrení proti kriminalite a terorizmu, nie je možné nazerať na to ako na nedostatočný 
mandát EÚ. 

Kritizovať “rozbujnenosť” byrokracie EÚ je síce populárny jav, avšak pri porovnaní počtu úradníkov na 
jedného obyvateľa sa ukazuje, že tento pomer je v Únii oproti akémukoľvek jej členskému štátu stále veľmi nízky, 
a to aj napriek šírke záberu tejto organizácie a nutnosti prekladať takmer všetky dokumenty do všetkých jazykov 
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členských štátov. Navyše, tento bod Zimmermannovej kritiky EÚ sa dotýka boja proti terorizmu iba okrajovo. 
Na druhej strane je nutné súhlasiť s Zimmermannom v tom, že EÚ zatiaľ zaostáva v oblasti koordinácie 

spravodajských služieb a ich výmeny informácií, čo dokladuje aj množstvo komentárov v odbornej literatúre, 
napríklad v European Security Review (Müller-Wille, 2004). Samozrejme, cieľom tohto príspevku nie je rozsiahla 
analýza právomocí a prekážok vo vnútri EUROPOL-u a ani podrobný rozbor problémov spolupráce 
spravodajských služieb členských štátov, dovolíme si však upozorniť, že je to jedna z oblastí, na ktorú by mala 
byť v budúcnosti zameraná oveľa väčšia pozornosť. Nemožno ale ani prehliadať úspechy spojené so súdením 
a trestaním teroristických činov, efektívnu implementáciu sankčného režimu zameraného proti financovaniu 
terorizmu a tiež úspešné riešenie otázky extradície za pomoci nástroja v podobe Európskeho zatýkacieho rozkazu, 
ktorý vytvára základný predpoklad pre efektívnejšie možnosti riešenia ako tomu bolo predtým.  

Zimmermannova kritika je postavená hlavne na porovnaní poňatia boja proti terorizmu v EÚ a USA. To, 
že nejaký iný štát alebo organizácia zvolí v boji proti terorizmu iný prístup než USA, to považujeme iba za rôznosť 
v názoroch a/alebo prístupoch, ale v žiadnom prípade nie za chybu. Nie je možné ani porovnávať opatrenia štátu, 
ktorý vykazuje prvky štátu ako federatívneho, tak unitárneho, s opatreniami útvaru, ktorý spája prvky 
medzinárodnej organizácie so zárodkom federatívneho štátu. 

EÚ nie je unitárnym štátom, ani obyčajnou regionálnou organizáciou. Je útvarom sui generis, ktorý sa 
pôvodne z čistej hospodárskej oblasti prelieva čím ďalej tým viac do ostatných integrovateľných oblastí. Je tiež 
útvarom, ktorý má právomoc vydávať záväzné právne akty. Okrem toho predstavuje intenzívne zasadajúce 
diskusné fórum členských štátov, a to na mnohých úrovniach. Fakt, že koncepcia boja proti terorizmu v poňatí 
Únie, nie je dokonalá, je možné považovať za preukázaný, ale na druhej strane je možné potvrdiť, že už v tomto 
štádiu je EÚ v mnohých oblastiach boja proti terorizmu efektívnejšia ako viaceré čisto medzinárodné organizácie, 
napriek tomu že zo svojej podstaty nemôže byť tak efektívna ako sú na svojom území unitárne štáty.  

 
 
ZÁVER 

 
Medzinárodný terorizmus má vo svojej súčasnej podobe mnoho zhodných znakov s partizánskym štýlom 

vedenia vojny. Rovnako ako partizáni, aj teroristi sa snažia spôsobiť čo najväčšie škody na životoch a majetku pri 
vynaložení čo najmenšieho množstva zdrojov. Ďalšie podobnosti možno nájsť nielen v oblasti používaných 
prostriedkov, ale aj v oblasti štruktúry oboch druhov organizácií. Toto porovnanie však so sebou nesie nepríjemnú 
paralelu v tom, že proti partizánskej vojne dodnes nebola nájdená účinná prevencia ani efektívna obrana. 

I keď je stále veľmi ťažké bojovať proti terorizmu, pozitívom je, že z množstva možných riešení sa 
postupne oddeľujú  metódy, ktoré by sa ďalej používať nemali, pretože škodia nielen teroristom, ale aj nevinným 
ľuďom. Niekto by mohol použitie takýchto metód obhajovať v súlade s názorom, že je tak konané pre akési vyššie 
dobro, treba si však uvedomiť, že pokiaľ teroristi útočia na liberálno-demokratické hodnoty, obmedzovanie 
demokracie a základných práv, napomáha tým teroristom pri dosahovaní ich cieľov, a to dobrovoľne a bez boja. 

Nádej na aspoň parciálne úspechy v boji proti terorizmu tak zatiaľ predstavuje neutíchajúce pátranie po 
potenciálnych teroristoch, odhaľovaní ich hroziacich útokov a následne spravodlivý proces s členmi teroristických 
skupín. Ako naznačuje aj tento príspevok, ide o veľmi náročnú úlohu s mnohými úskaliami. Pred medzinárodným 
spoločenstvom totiž stojí nesmierne ťažká a časovo náročná úloha vypátrať korene hnevu a nespokojnosti, ktoré 
podnecujú páchanie teroristických činov a následne tieto korene eliminovať.  

Terorizmus je značne zložitý a premenlivý jav, ktorý od doby, kedy ľudia po prvýkrát zaznamenali tento 
spôsob násilného presadzovania záujmov, prešiel dlhým historickým vývojom a radou zmien v mnohých jeho 
aspektoch – počínajúc motiváciou teroristov a končiac metódami, ktoré používajú. Terorizmus je predmetom 
skúmania celého radu vedeckých disciplín, ktorých protagonisti sa snažia svojimi závermi položiť teoretický 
základ k jeho poznaniu a pochopeniu, a tým pomôcť pri účinnom a efektívnom vedení boja proti nemu. Praktický 
základ boja proti terorizmu je tvorený viacerými politickými, inštitucionálnymi a právnymi nástrojmi, a to tak na 
poli medzinárodnom, ako aj vnútroštátnom – národnom, pričom politické a inštitucionálne nástroje majú svoje 
základy tiež v práve. Práve preto hrá právo v boji proti terorizmu jednu z najdôležitejších úloh. 

Dokazuje to fakt, že od chvíle, kedy hovoríme o medzinárodnom terorizmu ako o v súčasnosti 
najnebezpečnejšej forme terorizmu, sa boj proti nemu odráža logicky aj v medzinárodnom práve – medzinárodnom 
práve zmluvnom a medzinárodnom práve trestnom. Svetové spoločenstvo ide predovšetkým cestou univerzálnych 
dohôd. Niektoré z medzinárodných právnych inštrumentov sú pritom poznamenané dobou a medzinárodnou 
politickou situáciou, za ktorej vznikali. Svoju úlohu tú hrá i mechanizmus fungovania medzinárodných organizácií, 
najmä OSN, ktorej rozhodovacie mechanizmy vzniknuté a prijaté na základe výsledkov 2. svetovej vojny už 
nezodpovedajú aktuálnemu stavu sveta. I preto by sa členské štáty OSN mali zaoberať rekonštrukciou týchto 
mechanizmov. 

Pružnejšie v tomto smere postupujú štáty Európy združené v Európskej únii. Jej opatrenia v boji proti 
terorizmu sú relatívne rýchle a účinné. Progresívne sa javí hlavne novo pojatý EUROPOL, EUROJUST, spoločné 
vyšetrovacie tímy a ďalšie právne inštrumenty akým je napríklad spomínaný Európsky zatýkací rozkaz. Z hľadiska 
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prevencie terorizmu je veľmi podstatná aj spolupráca spravodajských služieb členských krajín Únie. V súvislosti 
s elimináciou terorizmu je veľmi dôležité i to, že Európa dôsledne dbá, aby boj proti terorizmu prebiehal 
v intenciách rešpektu k základným ľudským právam a slobodám, čo je známkou toho, že Európa raz bude 
skutočným priestorom slobody, bezpečnosti a práva. 
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CHUDOBA AKO GLOBÁLNY PROBLÉM ĽUDSTVA 
 

Radoslav IVANČÍK 1 –Miroslav KELEMEN 2 
 

Poverty as a global problem of human society 
 
 
ABSTRAKT: Aktuálny vývoj ľudskej civilizácie je na jednej strane veľmi dynamický a progresívny, ale na druhej 
strane aj veľmi nerovnomerný, nestabilný, stále ťažšie predvídateľný a zároveň ovplyvnený množstvom 
problémov, ktoré s prehlbujúcou sa globalizáciou v čoraz väčšom rozsahu ohrozujú jej rozvoj. V prípade ich 
neriešenia či neprijímania potrebných opatrení môžu dokonca ohroziť celú jej existenciu. Vplyvom prudko sa 
rozvíjajúcich globalizačných procesov, intenzívnej liberalizácie, rastúcej vzájomnej previazanosti (ale 
aj závislosti), a pokračujúceho „zmenšovania“ vzdialeností postupne stále viac problémov presahuje národnú, 
regionálnu, či kontinentálnu úroveň a negatívne vplýva na celú ľudskú populáciu. Stávajú sa tak globálnymi 
problémami ľudstva. Jeden z najvážnejších z nich, ktorý je aj predmetom nášho skúmania, predstavuje chudoba. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Chudoba, relatívna a absolútna chudoba, globálne problémy ľudstva. 
 
ABSTRACT: Contemporary development of human civilization is very dynamic and progressive on the one hand, 
and very unstable, uneven and hardly predictable on the other hand. Simultaneously, it is influenced by numerous 
problems which, with deepening globalization, still more and more threaten its development. In the case of 
insufficient solving problems or adoption of inadequate measures, they can threaten the whole human existence. 
At present, still more and more problems, due to globalization, intensive liberalization and growing mutual 
interconnection (and addiction at the same time), exceed national, regional or continental level and negatively 
influence the whole human population. Thus they become global problems of human society. One of the most 
serious problems, which are subject of our research, represents poverty. 
KEY WORDS: Poverty, relative and absolute poverty, global problems of human society.  

 
 
ÚVOD 
 

O globálnych problémoch ľudstva sa výraznejšie začína hovoriť až v priebehu sedemdesiatych rokov 
minulého storočia a potom, častejšie, o niečo neskôr, začiatkom osemdesiatych rokov, čo priamo súvisí s nástupom 
globalizácie. V tomto období sa ľudstvo dostáva do svojho postindustriálneho vývoja, čo sa prejavuje jednak 
zvýšením intenzity demografického tlaku, nakoľko počet obyvateľov Zeme sa v priebehu života jednej generácie 
zvýšil viac ako dvojnásobne, a jednak následným nástupom s tým súvisiacich kríz – energetickej, surovinovej 
a potravinovej.  

Zároveň sa v tom čase začínajú ešte viac prehlbovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi vyspelými 
a rozvojovými krajinami a z ideologického hľadiska sa prehlbujú rozdiely medzi kapitalisticky orientovaným 
Západom a socialisticky orientovaným Východom. Vzniká množstvo ideologicky, ale aj etnicky a nábožensky 
motivovaných ozbrojených konfliktov, ktoré so sebou prinášajú utrpenie miliónov ľudí. Vrcholí studená vojna 
medzi dvomi antagonistickými blokmi reprezentovanými Organizáciou severoatlantickej zmluvy (NATO) 
a krajinami Varšavskej zmluvy (VZ), horúčkovito rastú výdavky na zbrojenie, prudko rastie obchod zo zbraňami 
a rozvíja sa terorizmus. 

Zvyšovanie priemyselnej výroby, pokračujúci rast ťažby nerastných surovín a výrub lesov a pralesov 
prinášajú ľudstvu množstvo environmentálnych problémov a ekologických kríz. Vedú sa diskusie a riešia otázky 
trvalo udržateľného rozvoja, nakoľko svet nemá dostatok energetických a potravinových zdrojov na krytie tak 
dynamického ekonomického a demografického rastu. Okrem preľudnenia a nedostatku zdrojov sa objavujú aj 
ďalšie globálne problémy súvisiace s rôznymi epidémiami a pandémiami (napr.: AIDS, malária, cholera, ebola, 
TBC, vtáčia alebo prasacia chrípka a pod.), nelegálnym obchodom s drogami a rastúcim počtom drogovo závislých 
ľudí, nelegálnou migráciou, cezhraničným organizovaným zločinom, obchodom s bielym mäsom, novými 
asymetrickými bezpečnostnými hrozbami, atď. 
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1  CHUDOBA 
 

Nerovnomerné a nespravodlivé rozdelenie bohatstva predstavuje jeden z veľkých paradoxov modernej 
doby. Rozdiely v príjmoch sú obrovské a neustále rastú. Dve percentá najbohatších ľudí sveta vlastnia viac ako 50 
% svetového majetku alebo 5 % najbohatších ľudí sveta vlastní majetok v takej hodnote ako 80 % chudobných 
ľudí.3 

 Svet ako celok (najmä) v druhej polovici minulého storočia nesmierne zbohatol. V roku 2012 hrubý 
svetový ekonomický produkt dosiahol objem viac ako 71,666 biliónov amerických dolárov (ďalej len „USD“) 
a napriek tomu desiatky miliónov ľudí na celom svete žijú v chudobe. O tom, že chudoba patrí medzi 
najzávažnejšie globálne problémy ľudstva neexistujú žiadne spory, pretože i keď sa vyskytuje najmä 
v rozvojových krajinách4 alebo tranzitívnych ekonomikách5, pod vplyvom globalizácie a globálnej hospodárskej 
a finančnej krízy a jej negatívnych následkov sa stále viac týka aj vyspelých rozvinutých krajín.  

Z hľadiska definovania pojmu, v súčasnosti existuje viacero definícií chudoby, ktoré sa bežne používajú 
v odbornej literatúre – ekonomickej, sociologickej, politologickej a v ďalších vedných odboroch, avšak žiadna 
z nich nie je jednotne uznávaná a akceptovaná. Všeobecne sa preto chudobou označuje sociálny status človeka 
vyznačujúceho sa hmotným nedostatkom. V dnešnej dobe sa zároveň pojem chudoba spája najmä so zlými 
životnými pomermi ľudí (hlavne) v rozvojových krajinách a používa sa pre označenie stavu, ktorý nezaisťuje 
človeku ani základné podmienky pre dôstojný život a uspokojenie najzákladnejších ľudských potrieb. Taktiež sa 
spája so značnou hmotnou núdzou, nedostatkom potravín, pitnej vody alebo šatstva, nevyhovujúcimi 
podmienkami na bývanie, nedostatočným či žiadnym prístupom k základnej zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, 
atď. Dôsledkom chudoby býva nevzdelanosť, chronický hlad, podvýživa, nedostatočná imunita, náchylnosť 
k chorobám, vysoká detská úmrtnosť či nízka stredná dĺžka života. Predstavuje stav, pri ktorom životné podmienky 
človeka sú v rozpore so základnými ľudskými právami. 

 
 

2  RELATÍVNA A ABSOLÚTNA CHUDOBA  
 

Hoci na medzinárodnej i národnej úrovni existuje všeobecná zhoda v zaradení chudoby medzi 
najvážnejšie globálne problémy ľudstva, pretrvávajú určité rozpory v jej vymedzení ako relatívnej alebo absolútnej 
veličiny.  

 
2.1  Relatívna chudoba 
 

V jednotlivých krajinách sa pojem chudoba odvodzuje od úrovne dôchodkov obyvateľstva v danej 
krajine. Napríklad chudobný človek z niektorej z vyspelých rozvinutých krajín sveta, napríklad z Veľkej Británie, 
Francúzska či Dánska je síce vo svojej krajine považovaný v porovnaní s ostatnými jej obyvateľmi za chudobného, 
avšak i pri všetkej vážnosti tejto situácie, tento chudobný človek je na tom neporovnateľne lepšie ako chudobný 
človek živoriaci napríklad v Mali, Nigeri či Ugande.  

Po ďalší príklad by sme mohli zájsť do USA, kde žije pod stanovenou hranicou chudoby asi 37 miliónov 
Američanov, čo predstavuje 12,5 % všetkého obyvateľstva. Tí istí Američania by však s ich príjmom či sociálnou 
podporou patrili v krajinách subsaharskej Afriky medzi privilegované vrstvy obyvateľstva. 

Z uvedeného príkladu vyplýva, že relatívnu chudobu možno definovať len vo vzťahu k referenčným 
skupinám. Jednotlivec totiž môže mať dostatočný dôchodok na zaistenie svojho života, ak však je výška jeho 
dôchodku v porovnaní s výškou dôchodkov ostatých obyvateľov danej krajiny nízka, je považovaný za 
chudobného. Zároveň platí, že čím je spoločnosť bohatšia, tým vyššia je úroveň dôchodkov. Na základe toho by 
sme mohli relatívnu chudobu definovať ako „stav, pri ktorom jednotlivec alebo rodina (domácnosť) síce 
uspokojujú svoje potreby, ale na výrazne nižšej úrovni ako je priemerná úroveň v danej spoločnosti.“ 

                                                             
3  NOVÁČEK, P. 2011. Rozvojové země v době globalizace. In Mezřický, V.: Perspektivy globalizace. Praha : Portál, 2011. 232 s. ISBN 

978-80-7367-846-3. 
4  Rozvojové krajiny predstavujú krajiny, ktoré majú nízky HDP na obyvateľa, nízky index ľudského rozvoja, vysokú úmrtnosť a veľmi 

nízky celkový životný štandard. Zväčša ide o bývalé kolónie. Pod nevýkonné hospodárstvo sa podpisujú najmä orientácia na 
poľnohospodárstvo a ťažobný priemysel, ako aj občianske vojny, dôsledky kolonizácie i dekolonizácie, ale v neposlednom rade aj nízka 
vzdelanosť obyvateľstva, prírodné katastrofy a neschopnosť im čeliť a odstraňovať ich následky. Významným problémom rozvojových 
krajín sú aj rôzne epidémie, pandémie, ktorých šírenie je uľahčené nedostatočnou zdravotníckou starostlivosťou, nezamestnanosťou a 
nízkym ohodnotením pracujúcich a z toho vyplývajúcou nesolventnosťou obyvateľstva. Ako rozvojové krajiny sa obvykle označujú všetky 
africké krajiny (okrem Juhoafrickej republiky), latinskoamerické krajiny, krajiny juhozápadnej, južnej a juhovýchodnej Ázie a krajiny 
Oceánie s výnimkou Austrálie a Nového Zélandu. 

5  Tranzitívne ekonomiky predstavujú pestrú zmes 27 krajín, prevažne strednej a východnej Európy, ktoré dopĺňajú republiky bývalého 
Sovietskeho zväzu na juh od Kaukazu a v Strednej Ázii. Pojem tranzitívne ekonomiky za zrodil na prelome 80. a 90. rokov minulého 
storočia, keď postupne všetky tieto krajiny opustili cestu budovania socializmu pod vedením komunistickej strany a nastala u nich 
tranzitívna fáza – prechod od štátom riadenej k trhovej ekonomike. 
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Townsend v podobnom duchu definoval chudobu ako „neschopnosť zúčastňovať sa spoločenského života 
a žiť na úrovni, aká je v danej spoločnosti bežná.“6 Amartya Sen, indický ekonóm a nositeľ Nobelovej ceny za 
ekonómiu v roku 1998, zasa vo svojej teórii tvrdil, že „chudoba neznamená nedostatok príjmov, ale nemožnosť 
plnohodnotne žiť kvôli nedostatku ekonomických prostriedkov.“7  

 
 

2.2  Absolútna chudoba 
 

Úplne odlišná situácia je pri absolútnej chudobe. Svetová banka hovorí o chudobe vtedy, ak „domácnosti 
alebo jednotlivci nemajú dostatok zdrojov alebo schopností na uspokojenie svojich potrieb“,8 pričom absolútnu 
chudobu definuje ako „absolútne zhoršovanie postavenia najnižších dôchodkových skupín obyvateľstva a zároveň 
ako životnú situáciu charakteristickú podvýživou, negramotnosťou a chorobami, ktorá sa vymyká akejkoľvek 
definícii ľudských podmienok dôstojného života“.9 

Najpoužívanejšou klasifikáciou chudoby v súčasnosti je klasifikácia vytvorená Svetovou bankou, ktorá 
vychádza z hranice denného príjmu na osobu. Podľa nej sa do skupiny ľudí žijúcich v absolútnej chudobe počítajú 
ľudia, ktorých denný príjem je nižší ako 1 USD alebo ich ročný príjem je nižší ako 360 USD. Na základe 
posledných výskumov expertných tímov a aktuálnych údajov zverejnených Svetovou bankou10 žila v roku 2004 
v rozvojových krajinách v podmienkach absolútnej chudoby takmer 1 miliarda ľudí (pozri graf 1), čiže cca 18 % 
ich obyvateľstva (pozri graf 2). 

Situácia nie je lepšia ani pri zmene hranice denného príjmu z 1 USD na 2 USD alebo ročného príjmu z 360 
USD na 730 USD, nakoľko podľa aktuálnych údajov Svetovej banky žilo v roku 2004 v rozvojových krajinách 
pod hranicou 2 USD/deň, resp. 730 USD/rok viac ako 2,5 miliardy ľudí (pozri graf 3), čo predstavuje takmer 50 
% ich obyvateľov (pozri graf 4).  

 

 
 

Graf 1  Prehľad počtu ľudí žijúcich v rozvojových krajinách v absolútnej chudobe  
s príjmom nižším ako 1 USD/deň podľa regiónov (v mil.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov World bank –  
Absolute Poverty Measures for the Developing World, 2007 

 
 
 
 
 

                                                             
6  TOWNSEND, P.B. 1980. Powerty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living. London : Penguin 

Books Ltd., 1980. 1216 s. ISBN 978-0-14022-139-8. 
7  SEN, A. 1999. Development as Freedom. Oxford : Oxford University Press, 1999. 384 s. ISBN 978-0-38572-027-4. 
8  World Bank. 2011. Measuring Powerty. Dostupné na: http://web.worldbank.org/WEB-SITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/ 

EXTPA/0,,contentMDK:20202198~menu PK:435055~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html 
9  World Bank. 2002. Powerty Measurement and Analysis. Dostupné na: http://sitere-sources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606-

1205334112622/5467_chap1.pdf 
10  World bank. 2007. Absolute Poverty Measures for the Developing World, 1981-2004. Dostupné na: http://www.worldbank.org/ 

external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/04/16/000016406_20070416104010/Rendered/PDF/wps4211.pdf 
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Graf 2  Prehľad počtu ľudí žijúcich v rozvojových krajinách v absolútnej chudobe  
s príjmom nižším ako 1 USD/deň podľa regiónov (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov World bank –  
Absolute Poverty Measures for the Developing World, 2007 

 
 

 

 
 

Graf 3  Prehľad počtu ľudí žijúcich v rozvojových krajinách v absolútnej chudobe  
s príjmom nižším ako 2 USD/deň podľa regiónov (v mil.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov World bank –  
Absolute Poverty Measures for the Developing World, 2007 

 

9,05 

0,94 

8,64 

1,47 

30,84 

41,10 

18,09 

Východná
Ázia a

Tichomorie

Východná
Európa a
Stredná

Ázia

Latinská
Amerika a

Karibik

Stredný
východ a
Severná
Afrika

Južná Ázia Sub-
saharská
Afrika

S p o l u

683,83 

46,25 120,62 59,13 

1 115,77 

522,34 

2 547,94 

Východná
Ázia a

Tichomorie

Východná
Európa a
Stredná

Ázia

Latinská
Amerika a

Karibik

Stredný
východ a
Severná
Afrika

Južná Ázia Sub-
saharská
Afrika

S p o l u



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2013 
 

- 59 - 
 

 
 

Graf 4  Prehľad počtu ľudí žijúcich v rozvojových krajinách v absolútnej chudobe  
s príjmom nižším ako 2 USD/deň podľa regiónov (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov World bank –  
Absolute Poverty Measures for the Developing World, 2007 

 
 
Za to, že títo ľudia vôbec dokážu prežiť, vďačia najmä rodinnej solidarite, kmeňovým tradíciám 

a udržiavaniu subsistenčných foriem hospodárenia rodín a komunít. Aj tie sa však s postupom technického 
pokroku, komunikácií a globalizačných procesov začínajú rozpadať.11 Napriek tomu Svetová banka prognózuje, 
že vplyvom prijímaných opatrení a ďalších faktorov (napr. hospodárskeho rastu, rastu produktivity práce a pod.) 
by v roku 2015 mohol počet ľudí žijúcich v rozvojových krajinách v absolútnej chudobe s príjmom nižším ako 1 
USD/deň alebo 360 USD/rok klesnúť na cca 810 miliónov (pozri graf 5). 
 

 
 

Graf 5  Prognóza počtu ľudí žijúcich v rozvojových krajinách v absolútnej chudobe 
 s príjmom nižším ako 1 USD/deň podľa regiónov v roku 2015 (v mil.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov World bank  
(dostupné na: www.worldbank.org)  

 

                                                             
11  JENÍČEK, V. – FOLTÝN, J. 2010. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Praha : C.H. Beck, 2010. 324 s. ISBN 978-

80-7400-326-4. 
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Ako však už bolo naznačené, absolútna chudoba nie je výhradnou záležitosťou iba rozvojových krajín, 
pretože sa vyskytuje aj vo vyspelých rozvinutých krajinách. V súčasnosti sa týka viac ako 100 miliónov ľudí, ktorí 
aj vďaka negatívnym následkom globalizácie a globálnej hospodárskej a finančnej krízy prežívajú najmä iba vďaka 
charitatívnej a sociálnej pomoci. Len v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA“) ide z dôvodu 
bezdomovectva, chorôb, nezamestnanosti a, samozrejme, i ďalších dôvodov asi o 32 miliónov ľudí.  

V Európskej únii (ďalej len „EÚ“) v roku 2012 chudoba a sociálne vylúčenie ohrozovali cca 116 miliónov 
ľudí,12 81 miliónov Európanov žilo v riziku chudoby a ďalších 40 miliónov malo závažné problémy so 
schopnosťou platiť účty, mať teplo v byte, vedieť zaplatiť neočakávané výdavky alebo sa pravidelne stravovať 
vyváženou stravou.13 Navyše, podľa Európskeho parlamentu z cca 500 miliónov obyvateľov EÚ až 50 miliónov 
ľudí žije v domácnostiach, kde sú všetci jej príslušníci bez práce, 40 miliónov trpí závažnou hmotnou núdzou,14 
19 miliónom Európanov musela byť poskytnutá potravinová pomoc z Fondu európskej pomoci najodkázanejším 
osobám a asi 4,1 milióna ľudí v EÚ nemalo prístrešie.15 

Negatívne informácie z krajín s rozvinutou trhovou ekonomikou len potvrdzujú, že i keď sa hlavná os 
chudoby ťahá po línii Sever – Juh, s bočnou líniou Východ – Západ, v žiadnom prípade nejde „iba“ o regionálny 
alebo subglobálny problém, ale závažný globálny problém so všetkými jeho znakmi a črtami, ktorý je nutné riešiť 
silami a prostriedkami celej ľudskej civilizácie.  

Značným problémom, ktorý napriek priaznivým prognózam výrazne komplikuje riešenie globálneho 
problému chudoby, je regionálna nerovnosť, ktorá má navyše tendenciu sa zvyšovať. Ťažisko absolútnej chudoby 
sa totiž stále viac presúva k subsaharskej Afrike a k južnej Ázii, pričom súčasne vzrastá počet absolútne 
chudobných ľudí aj v Latinskej Amerike, Európe a strednej Ázii, teda najmä v tranzitívnych ekonomikách. 
Pozitívom je pokles počtu absolútne chudobných ľudí najmä vo východnej Ázii a čiastočne aj v severnej Afrike 
a na Strednom východe. 

Ďalší problém chudoby spočíva v tom, že okrem regionálnej nerovnosti, je nerovnomerne rozmiestnená   i 
v jednotlivých krajinách. V niektorých (zväčša industrializovaných) oblastiach v rámci krajín sa počet ľudí 
postihnutých absolútnou chudobou darí znižovať, avšak v niektorých (zväčša poľnohospodárskych) oblastiach sa 
ich počet zvyšuje. Tento fakt potvrdili aj výskumy Svetovej banky v niektorých afrických krajinách alebo 
v Mexiku, kde dobré výsledky v severnej časti krajiny (hlavne pri hraniciach s USA) boli znehodnotené 
výsledkami dosiahnutými v južnej časti krajiny. 

Najväčším problémom pri riešení chudoby v súčasnosti však nie je jej regionálna a vnútorná 
nerovnomernosť, ale dramatický rast rozdielov medzi bohatstvom a chudobou. Priemerný dôchodok na obyvateľa 
v dvadsiatich najbohatších krajinách sveta je dnes totiž 37-krát vyšší ako priemerný dôchodok v dvadsiatich 
najchudobnejších krajinách sveta. Od roku 1960, kedy pomer dosahoval 15 : 1, sa tento rozdiel viac ako 
zdvojnásobil. K jeho výraznému zväčšeniu prispel najmä nepriaznivý vývoj v tranzitívnych ekonomikách 
európskych a stredoázijských krajín, v ktorých sa počet ľudí živoriacich s príjmom pod hranicou   1 USD/deň 
takmer zdvadsaťnásobil. 

V podstate tým zanikol „druhý svet“16 a zostali iba dvaja chudobní – tranzitívne ekonomiky a rozvojové 
krajiny, ktoré sú stále chudobnejšie, a bohatí, ktorí sú stále bohatší. Potvrdili sa tak, a v niektorých prípadoch 
dokonca aj prekročili, varovné prognózy nielen viacerých významných povojnových autorov (Baran, Prebisch, 
Sachs, Baade), ale aj odborníkov z radov Rímskeho klubu17, ktorí vo svojich prácach varovali ľudstvo pred 
takýmto nerovnomerným prerozdeľovaním svetových i národných produktov a dichotómnym vývojom 
ekonomických úrovní už pred polstoročím.18 
 
 
 
 
                                                             
12  Ide o ľudí, ktorých príjem je nižší ako 60 % priemerného dôchodku v danej krajine EÚ. 
13  Pravda. 2013. Únia dá na chudobných milióny eur. Dostupné na: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/256293-unia-da-na-chudobnych-

miliony-eur 
14  Ide o ľudí, ktorí nemali dostatok prostriedkov na to, aby si mohli vlastným pričinením zabezpečiť základné životné podmienky. 
15  Európsky parlament. 2012. Chudoba v EÚ: Fond európskej pomoci najodkázanejším pomôže. Dostupné na: http://www.europarl. 

europa.eu/news/sk/headlines/content/20130613STO11729/html/Chudoba-v-EÚ-Fond-európskej-pomoci-najodkázanejším-pomôže 
16  Po skončení druhej svetovej vojny bol svet rozdelený na Západný blok a Východný blok. Tieto dve zoskupenia štátov spočiatku neboli 

očíslované. Veľké množstvo štátov sa ale nedalo zaradiť ani do jednej skupiny, preto sa začali označovať ako Tretí svet. Zároveň boli aj 
očíslované predchádzajúce dva svety (aj keď naďalej zostali viac známe ako Západný a Východný blok). Druhým svetom sa označovali 
komunistické štáty východného bloku pod vplyvom ZSSR.  

17  Rímsky klub je medzinárodná organizácia založená v roku 1968 talianskym podnikateľom A. Pecceim, ktorá združuje významných vedcov 
i spoločenských a iných činiteľov (advokátov, priemyselníkov, obchodníkov). Je hlavným centrom vypracúvania globálnych prognóz s 
cieľom pôsobiť na verejnú mienku a rozvíjať dialóg s politickými činiteľmi. Cieľom činnosti Rímskeho klubu je vytvoriť predstavu o 
stave sveta a jeho perspektívach, modelovať dôsledky tendencií civilizačného vývoja a nachádzať v nich možné alternatívy pre ľudstvo, 
načrtnúť program konania pre riešenie krízových (najmä ekologických) situácií a pre prežitie ľudstva ako celku. Ťažisko činnosti spočíva 
vo vydávaní správ pre Rímsky klub, ktoré majú charakter globálnych prognóz. 

18  JENÍČEK, V. – FOLTÝN, J. 2010. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Praha : C.H. Beck, 2010. 324 s. ISBN 978-
80-7400-326-4. 
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ZÁVER – BOJ PROTI CHUDOBE 
 

Nerešpektovanie názorov vyššie uvedených autorov, ale aj množstva ďalších prognóz, správ a prác od 
iných autorov, vedcov a odborníkov z jednotlivých vedných odborov, marginalizácia problému chudoby 
v predchádzajúcich dekádach, odsúvanie prijímania opatrení na neskoršie obdobia či neochota prijímať 
nepopulárne opatrenia, ako aj ďalšie faktory spôsobili, že boj proti chudobe je stále ťažší a ťažší. Obzvlášť 
zmenšovanie rozdielov v už spomínanej ekonomickej úrovni na národnej i medzinárodnej úrovni bude veľmi 
náročné. Prehlbovanie absolútnej chudoby, nerovnosti a marginalizácia rozvojových krajín totiž predstavujú 
dlhodobé javy s trvalou tendenciou odolávať rôznym iniciatívam zameraným na boj s chudobou. Navyše, dnes už 
len ťažko možno očakávať jednoduché a bezbolestné riešenia.  

Jeden z najdôležitejších nástrojov boja proti chudobe predstavuje rozvojová pomoc. Jej pozitíva spočívajú 
najmä v tom, že predstavuje štandardný nástroj pomoci bohatších chudobnejším, nie je príliš závislá na hlbokých 
systémových spoločenských zmenách a jej mravný imperatív možno len veľmi ťažko spochybňovať. Napriek tomu 
situácia v tejto oblasti nie je ružová a skôr naberá tendenciu k jej zhoršovaniu. 

Dôvodom je fakt, že napriek rastu hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) na obyvateľa 
v krajinách združených vo Výbore pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Committee – ďalej len 
„DAC“)19 v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation 
and Development – ďalej len „OECD“), oficiálna rozvojová pomoc sa znížila zo 75 USD na obyvateľa na 58 
USD/obyv. (!). Oficiálne prijatú a stanovenú úroveň rozvojovej pomoci vo výške 0,7 % HDP plní tiež len niekoľko 
krajín, napríklad v roku 2011 iba Švédsko, Nórsko, Luxembursko, Dánsko a Holandsko (pozri graf 6). Z hľadiska 
nominálnej hodnoty, najväčším svetovým prispievateľom na rozvojovú pomoc sú USA, ktorých  
0,2 % HDP predstavovalo v roku 2011 čiastku vo výške takmer 31 miliárd USD (pozri graf 7). 

 
 

 
 

Graf 6  Prehľad rozvojovej pomoci krajín DAC v roku 2011 (v % HDP) 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov OECD – DAC  

Members' Net Official Development Assistance, 2011 
 
Z údajov poskytnutých OECD zároveň vyplýva, že rozvojová pomoc krajín DAC v prospech rozvojových 

krajín stagnuje, pretože v porovnaní s rokom 2010 z hľadiska nominálnej hodnoty síce stúpla zo 128 466 mil. USD 
na 134 038 mil. USD, ale z hľadiska jej percentuálneho podielu na HDP klesla z 0,32 na 0,31 % HDP.20 

 

                                                             
19  Výbor OECD pre rozvojovú pomoc bol vytvorený na základe ministerskej rezolúcie z roku 1960. Súčasťou OECD sa stal o rok neskôr. 

Predstavuje jedinečné medzinárodné fórum poskytovateľov – donorov rozvojovej pomoci, zahŕňajúce svojich 26 členov, ďalej členov 
OECD, ktorí sú iba jeho pozorovateľmi a medzinárodné organizácie (Svetová banka, MMF, UNDP, Africká rozvojová banka, Ázijská 
rozvojová banka, Inter-americká rozvojová banka, atď.), ktoré taktiež pôsobia v úlohe pozorovateľov. Hlavnou úlohou DAC je podporovať 
rozvojovú spoluprácu a ostatné politiky s cieľom prispievať k udržateľnému rozvoju vrátane ekonomického rastu v chudobných krajinách, 
znižovaniu chudoby, zlepšovaniu životných podmienok v rozvojových krajinách a budovaniu budúcnosti, v ktorej žiadna krajina nebude 
závislá na rozvojovej pomoci. Slovenská republika je od vzniku členstva v OECD v roku 2000 pozorovateľom DAC. 

20  OECD. 2011. DAC Members' Net Official Development Assistance. Dostupné na: www.oecd.org   
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Graf 7  Prehľad rozvojovej pomoci krajín DAC v roku 2011 (v mil. USD) 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov OECD – DAC  

Members' Net Official Development Assistance, 2011 
 
 

Ďalším negatívom je fakt, že cca 40 % prostriedkov z tejto rozvojovej pomoci si krajiny OECD odčerpajú 
späť vo svoj prospech vo forme rôznych tarifných i netarifných poplatkov. Nemožno sa preto čudovať vyhláseniam 
viacerých afrických predstaviteľov, že rozvojové krajiny nemajú záujem o charitu, ale o obchod a rovnosť 
príležitostí. Uvedomujú si totiž, že práve obchod je tou správnou cestou pre ich ekonomický a sociálny rozvoj, 
pretože napriek takmer 500 miliardám USD, ktoré dostali africké krajiny vo forme rozvojovej pomoci za 
posledných 50 rokov, čierny kontinent aj napriek čiastkovým úspechom naďalej zostáva ponorený v chudobe, 
chorobách, korupcii a pod. Rozvojová pomoc okrem toho navyše zvyšuje chronickú závislosť krajín na donoroch, 
potláča vlastnú zodpovednosť a podporuje korupciu.  

Okrem rozvojovej pomoci veľmi dôležitú úlohu v boji proti chudobe zohrávajú rôzne programy (napr. 
Miléniový program21), iniciatívy (napr. Európsky rok boja proti chudobe asociálnemu vylúčeniu22) a deklarácie 
(uznesenia) prijímané predovšetkým z úrovne Organizácie spojených národov a jej organizácií. Ich jednoznačným 
cieľom je riešiť alebo aspoň zmierniť negatívne následky tohto globálneho problému, nakoľko v ére globalizácie 
absolútna chudoba i extrémna núdza dosiahli nielen novú kvantitu, ale aj kvalitu. 

Ku zmene kvality prišlo hlavne v tranzitívnych ekonomikách, v ktorých sa tzv. stará skupina, 
pozostávajúca z dôchodcov, mnohopočetných rodín a rodín samoživiteľov, rozrástla o novú skupinu, ktorú tvoria 
predovšetkým dlhodobo nezamestnaní, poľnohospodárski robotníci, nízko kvalifikovaní ľudia, mladí ľudia bez 
práce a utečenci z občianskych konfliktov. Svetová banka uvádza, že najhoršia situácia v tejto oblasti je 
v republikách, ktoré vznikli po rozpade bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a v Poľsku, 
v súvislosti s ktorým spomína najmä jav chronickej chudoby.23 

Ako vidieť, problém chudoby je naozaj globálnym problémom, ktorý vážne ohrozuje nielen vývoj 
a globálnu konjunktúru svetovej ekonomiky po globálnej hospodárskej a finančnej kríze, ale aj vývoj celej ľudskej 
civilizácie. Aj preto je nevyhnutné, aby sa ľudia z doterajších neúspechov poučili a pokúsili sa ich spojeným úsilím 
prekonať. Čiastkové úspechy na národnej i medzinárodnej úrovni dokazujú, že eliminácia chudoby je síce veľmi 
náročná, ale nie nemožná. 

 
 

Literatúra: 
 
Európsky parlament. 2012. Chudoba v EÚ: Fond európskej pomoci najodkázanejším pomôže. Dostupné na: 
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/content/20130613STO11729/html/Chudoba-v-EÚ-Fond-
európskej-pomoci-najodkázanejším-pomôže 

                                                             
21  Bližšie pozri na: http://www.un.org/millenniumgoals 
22  Bližšie pozri na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009: 286E:0099:0100:SK:PDF 
23  Chronickou chudobou sa označuje stav, počas ktorého jednotlivec alebo skupina zostáva v chudobe veľmi dlhý čas. 
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IDENTIFIKÁCIA KYBERTERNETICKÝCH HROZIEB 
 21. STOROČIA 

 
Radoslav IVANČÍK1 - Miroslav KELEMEN2 

 
Identification of Cyber threats of the 21st Century 

 
 
ABSTRAKT : Dynamický vývoj ľudskej spoločnosti, ovplyvnený prehlbujúcou sa globalizáciou, rastom 
ekonomických, sociálnych a politických aktivít naprieč hranicami jednotlivých štátov, nárast intenzity vzájomnej 
prepojenosti jednotlivých aktérov tohto procesu a kontinuálne zrýchľovanie spolupráce a súčinnosti na 
nadnárodnej úrovni, priniesli koncom druhého a začiatkom tretieho milénia prudký rozvoj viacerých odvetví, 
vrátane rozvoja komunikačných a informačných technológií. Intenzívna internacionalizácia spolu s oslabovaním 
časových a priestorových bariér však prinášajú so sebou okrem mnohých pozitív zároveň aj mnohé negatíva 
prejavujúce sa napríklad v asymetrických bezpečnostných hrozbách, teroristických úderoch a v poslednej dobe 
stále častejšie aj v kybernetických útokoch na verejné, či súkromné počítačové siete. Z toho dôvodu sa 
kybernetické hrozby stávajú jednou z najvýznamnejších bezpečnostných hrozieb na začiatku druhej dekády 21. 
storočia.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Kyberterorizmus, kybernetická kriminalita, kybernetické útoky, kybernetická vojna, 
kybernetické hrozby, komunikačné a informačné technológie.    
 
ABSTRACT : Dynamic evolution of human society influenced by deepening globalisation, growth of economic, 
social and political activities through the state borders, growth of intensity of mutual interconnection of all 
individual actors within this process, and continual increase of cooperation on the supranational level, brought, at 
the end of second and the beginning of third millennium rapid development of many sectors, including the sector 
of communication and information technologies. Intensive internalisation together with weakening time and space 
barriers bring except of many positives also lots of negatives, which appear for example in asymmetric security 
threats, terroristic attacks, and in the last time more often, in cyber attacks on public or private networks. For that 
reason, cyber threats became one of the most significant security threats at beginning of the second decade of 21st 
Century. 
KEY WORDS: Cyberterrorism, cyber crime, cyber attacks, cyber war, cyber threats, communication and 
information technologies.    
 
 
ÚVOD  
 

Prudký rozvoj komunikačných a informačných technológií spojený s mohutným nasadením a využívaním 
komunikačných a informačných systémov a prostriedkov prináša na jednej strane vyššiu kvalitu takmer vo 
všetkých sférach života spoločnosti, no na strane druhej zvyšuje zraniteľnosť spoločnosti i jednotlivca. Vývoj v 
tejto oblasti je totiž tak rýchly, že právo, morálka, písané i nepísané zásady slušnosti a korektnosti v súkromných 
i verejných vzťahoch a ďalšie sociálne atribúty ťahajú v mnohých prípadoch za kratší koniec a nedokážu adekvátne 
rýchlo reagovať na zmenenú situáciu. Vytvorením nového virtuálneho priestoru – kyberpriestoru, 
podporujúceho virtuálnu existenciu, dochádza ku vzniku a postupnému nárastu kriminálnych a nelegálnych aktivít 
v tomto priestore.  

Vznik kyberpriestoru nadväzuje na vznik modernej informačnej spoločnosti, ktorá je všeobecne definovaná 
ako spoločnosť, v ktorej kvalita života a jej sociálny a ekonomický rozvoj závisia na informáciách a schopnosti 
ich výmeny, spracovania a využitia; to znamená, že informácia predstavuje kľúčový faktor takejto spoločnosti. 
Samotný kyberpriestor je označovaný ako svet virtuálnej reality, v ktorom sa odohrávajú rôzne, paradoxne reálne 
veci, napríklad telefonické hovory, e-mailová komunikácia, bankové prevody a pod.  

Keďže informácie v modernej informačnej spoločnosti predstavujú veľmi cenný zdroj, v kyberpriestore 
prebiehajú, ako už bolo naznačené vyššie, aj mnohé nelegálne a kriminálne aktivity, ktoré sú zdrojom veľmi 
špecifických a vysoko nebezpečných nových asymetrických hrozieb – kybernetických hrozieb, zahŕňajúcich 
napríklad kyberterorizmus, čiže zneužitie kyberpriestoru na teroristické účely. 

                                                             
1  plukovník Ing. Radoslav IVANČÍK, náčelník Odboru rozpočtu a financovania (J-8) Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, e-mail: 

radoslav.ivancik@gmail.com 
2  doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., brig. gen. v.v. prorektor pre zahraničné vzťahy Vysokej školy bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach, e-mail: miroslav.kelemen@vsbm.sk 
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1   KYBERTERORIZMUS 
 

Tak ako zatiaľ neexistuje žiadna jednotná univerzálna definícia terorizmu, tak v súčasnosti neexistuje ani 
žiadna jednotná univerzálna definícia kyberterorizmu. Ak by sme vychádzali z jednej – pomerne často používanej 
– definície terorizmu, ktorá hovorí, že: „Terorizmus predstavuje násilie uplatňované proti odporcovi až do jeho 
fyzického zničenia, vyhrážanie sa násilím a zastrašovanie“, tak potom: „Kyberterorizmus predstavuje rovnakú 
aktivitu, len prevádzanú v rámci sveta informačných systémov“ (Přibyl, 2008). 

Iná, tiež pomerne často používaná, definícia kyberterorizmu hovorí, že: „Kyberterorizmus je 
konvergenciou terorizmu a kyberpriestoru, pričom je všeobecne chápaný ako nezákonný útok alebo 
nebezpečenstvo útoku proti počítačom, počítačovým sieťam a informáciám v nich skladovaných, a to v prípade, 
ak útok je vykonaný za účelom zastrašiť alebo donútiť vládu alebo jednotlivca k podporovaniu sociálnych alebo 
politických cieľov“ (Denning, 2006). 

Severoatlantická aliancia definuje kyberterorizmus ako „kybernetický útok za použitia alebo zneužitia 
počítača alebo informačných a komunikačných sietí tak, aby bola spôsobená dostatočná deštrukcia alebo narušenie 
za účelom generovania strachu alebo zastrašovania spoločnosti v mene ideologického cieľa“ (Bottesini, 2008). 

Okrem uvedených definícií existuje ešte množstvo ďalších, ktoré sa zaoberajú týmto fenoménom modernej 
informačnej spoločnosti, avšak zväčša sa namiesto všeobecne platnej definície zaoberajú možným scenárom 
vývoja určitej situácie, ktorá zodpovedá kyberteroristickému útoku. Medzi často sa vyskytujúcimi scenármi sa 
nachádza napríklad ten, v ktorom kyberterorista ovládne systém riadenia leteckej premávky a letiskovej 
prevádzky, ktorý sa skladá z rozsiahlej siete počítačov, a pod hrozbou poškodenia alebo vyradenia celej siete sa 
snaží dosiahnuť svoje ciele alebo ciele teroristickej skupiny (organizácie), ktorej je členom. 

Iný variant scenára kyberteroristického útoku predstavuje sofistikovaný útok na počítačové systémy 
nemocnice, pri ktorom kyberterorista vykoná zmeny v záznamoch o pacientoch a v tichosti sa stiahne do úzadia. 
Žiadny následok nie je na prvý pohľad vidno až do chvíle, keď začnú mať pacienti alergické reakcie na nesprávne 
lieky, začnú sa operovať relatívne zdraví ľudia alebo dokonca začnú umierať na zdanlivo banálne diagnózy. Ďalšie 
varianty počítajú s kybernetickými útokmi na finančné inštitúcie, to znamená banky, poisťovne, burzy a pod. za 
účelom ich vydierania a následného peňažného zisku. 

Okrem vyššie uvedených existujú aj scenáre, ktoré sú spojené s útokmi voči kritickej infraštruktúre štátu 
alebo tiež s nabúraním sa do vojenských i civilných bezpečnostných systémov, ktorých narušenie, poškodenie 
alebo zničenie by malo ďalekosiahle následky a spôsobilo by škody strategického významu. Samozrejme, existujú 
i scenáre, ktoré nepočítajú s veľmi sofistikovanými útokmi. Napríklad útok zameraný na vyradenie zdroja energie 
môže spôsobiť, že obyvatelia moderného mesta si v takom prípade nekúpia ani len obyčajný rožok, chlieb, či 
maslo, pretože nefungujú pokladne v obchodoch, nedajú sa použiť platobné karty, nesvietia svetlá a pod. 
I v takomto jednoduchom prípade však škody spôsobené výpadkom elektrickej energie na relatívne malom území  
môžu narásť v priebehu krátkej doby do obrovských výšok a spôsobiť ťažko zvládnuteľný chaos. 

Významnú úlohu v mnohých prípadoch kyberterorizmu zohráva politicky orientovaný terorizmus, 
separatizmus a ďalšie druhy terorizmu prejavujúce sa najmä na internete. Aktéri pritom nemusia byť priami členmi 
teroristickej skupiny (organizácie), môžu to byť hackerské skupiny (H4H3) najaté na konkrétny kybernetický útok. 
Najčastejšie sa však jedná o špeciálne bunky teroristických skupín (organizácií), alebo zvláštne vojenské jednotky, 
príp. jednotky iných ozbrojených zložiek v prípade štátneho terorizmu.4 Ich typickým znakom je vysoká kvalita 
útokov, špecifické stratégie a špecifické ciele. 

Iná je charakteristika, ciele a spôsob kybernetických útokov prevádzaných ideologickými sympatizantmi, 
ktorí sa snažia pomocou hackerských nástrojov, väčšinou dostupných na internete, dať najavo svoju príslušnosť 
k istej názorovej skupine, alebo tzv. hľadačov vzrušenia, u ktorých je hlavným motívom exhibicionizmus. 
Významný počet kybernetických útokov je ovplyvnený politickou atmosférou a snahou využiť niektorý 
prebiehajúci konflikt, ktorý už pritiahol mediálnu pozornosť, na vlastné zviditeľnenie a pod. (Jirovský, 2008). 

V priamej súvislosti s uvedenými formami kyberterorizmu je nutné spomenúť i tzv. nepriamy 
kyberterorizmus, ktorého existencia bola donedávna opomínaná, napriek tomu, že jeho latentnosť je v niektorých 
prípadoch nebezpečnejšia než priame kybernetické útoky. Do tejto skupiny sa radí terorizmus úzko spojený s 
komunikačnými a informačnými technológiami, bez priameho vzťahu k existujúcej infraštruktúre, ale zviazaný 
najmä s vývojom informatiky a telekomunikácií. Všeobecne je založený na pocite slobody, podporovanej 
percepciou voľnosti na internete. Do tejto skupiny patrí predovšetkým: 

a) Mediálny terorizmus, niekedy označovaný i ako psychologický terorizmus, pri ktorom dochádza k 
zneužívaniu masových oznamovacích prostriedkov (aj internetu) a psychologických prostriedkov v čase mieru za 
účelom ovplyvnenia názorov celej populácie alebo cielene vybraných skupín obyvateľstva. V tomto prípade sú 
komunikačné a informačné technológie, systémy a prostriedky zneužité k šíreniu ideologického posolstva alebo 
mediálnej manipulácie, ktorá môže byť doplnená niektorými prostriedkami psychologickej vojny. 

                                                             
3  H4H – akronym pre skupiny označované ako Hackers for Hire (Hackeri na prenájom). 
4  Napríklad nedávne opakované kybernetické útoky na servery USA boli spájané s vojenskými aktivitami Číny. 
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b) Procesný terorizmus, ktorý využíva výkon výpočtovej techniky k preťažovaniu nastavených 
demokratických systémov a mechanizmov, ktorý postupne vedie k ich zahlteniu a nefunkčnosti (napr.: 
generovanie veľkého množstva súdnych podaní vedie k znefunkčneniu súdneho systému, enormný počet volaní 
na záchranné linky vedie k znefunkčneniu záchranného systému, atď.) 

c) IT governance, spočívajúce v prevzatí exekutívneho rozhodovania subjektu IT zložkami daného 
subjektu (firmy, korporácie, inštitúcie). Závislosť na informačných technológiách je možná najmä v takých 
subjektoch (firmách, korporáciách, inštitúciách), kde IT ovláda len úzka skupina, ktorej požiadavky sú vrcholovým 
manažmentom ťažko posúditeľné. 

 
 
2   KYBERNETICKÉ ÚTOKY 
 

Kybernetické útoky v porovnaní s fyzickými teroristickými útokmi spojenými s nákupom a použitím 
fyzických zbraní a prostriedkov alebo symetrickými útokmi s použitím sofistikovaných zbraňových systémov za 
niekoľko miliónov eur, či dolárov predstavujú relatívne nenákladnú a nízkorizikovú aktivitu, ktorá môže mať rôzne 
podoby. Napríklad: 

a) Modifikácia dát – typickým príkladom môžu byť rôzne typy vírusov, ktoré po vstupe do počítača 
náhodne poprehadzujú slovosled v dokumentoch (napríklad šieste slovo z tretieho odseku zo strany päť sa vymení 
s piatym slovom z posledného odseku na strane desať a pod.), alebo zmenia poradie jednotlivých číslic v číselných 
údajoch.  

b) Šírenie dezinformácie – kybernetický priestor má jednu veľkú výhodu, ktorá je zároveň aj jeho 
obrovskou nevýhodou, a to že sú si v ňom všetci rovní. Jedným z príkladov šírenia dezinformácie je prípad z USA, 
keď sa vo viacerých médiách objavila správa, že FBI vytvorila špeciálny sledovací softvér, ktorý umiestňuje do 
počítačov. Zdvihla sa obrovská vlna protestu proti takémuto jednaniu. Až neskôr sa ukázalo, že sa jedná o fámu. 

c) Elektronická bomba – ide o program, ktorý vykoná preddefinovanú akciu za určitých vopred 
naprogramovaných podmienok (stlačenie určenej kombinácie klávesov, dosiahnutie určitého dátumu a pod.), ktorá 
spôsobí viac, či menej závažné škody v jednotlivých dokumentoch, súboroch alebo celých systémoch. 

d) Odcudzenie informácií – nabúraním sa do počítačov alebo informačných systémov, verejných alebo 
súkromných, môže dôjsť k odcudzeniu osobných, obchodných alebo verejných neutajovaných, ale i utajovaných 
údajov a informácií. Napríklad zamestnancom istej finančnej inštitúcie začali chodiť  
e-mailové správy s pripojeným súborom RESUME.TXT.VBS. Ak sa spustil tento súbor, objavila sa seriózne 
vyzerajúca žiadosť o zamestnanie. Toto bol však len zastierací manéver vírusu, ktorý sa snažil stiahnuť a spustiť 
súbor obsahujúci údaje o používaných heslách. 

e) Vydieranie – získanie (ukradnutie) osobných, či obchodných údajov môže slúžiť k vydieraniu 
konkrétnych osôb alebo inštitúcií. V USA sa napríklad hacker dostal do informačného systému jednej americkej 
banky a ukradol chránenú databázu informácií o klientoch. Onedlho kontaktoval riaditeľa banky s ponukou 
výmeny databázy za istú sumu peňazí. Riaditeľ banky vec oznámil polícii a ďalší deň sa o tom písalo v novinách 
a hovorilo v televízii. To bolo pre banku takmer tragické. Okamžite začala strácať klientov a veľmi dlho jej trvalo 
než znovu získala dôveru svojich klientov. 

f) Zaťažovanie komunikačnej infraštruktúry – systematické preťažovanie alebo zahlcovanie určitého 
systému môže spôsobiť znefunkčnenie tohto systému. Typickým príkladom je vírus Firkin, zaregistrovaný v USA, 
ktorý z napadnutých počítačov vytáčal telefónne číslo núdzového volania záchrannej služby. Pokiaľ by sa mu 
podarilo dosiahnuť masovejšieho rozšírenia, mohol ohroziť prevádzku celej záchrannej služby. 

g) Počítače vo vojne – je vysoko pravdepodobné, že jedným z rozhodujúcich bojísk v budúcich konfliktoch 
bude kyberpriestor. Napríklad taiwanská vláda priznáva, že vlastní arzenál agresívnych vírusov, ktoré sú v prípade 
potreby schopné napadnúť čínske ciele. Oficiálne to priznal vysoký úradník na oddelení informatiky taiwanského 
ministerstva obrany. Povedal, že budú použité ako regulárne zbrane v okamihu, keby Čína zaútočila ako prvá 
(Vrbňák, 2010). 

 
 

3   KYBERNETICKÁ KRIMINALITA 
 

Vzhľadom na minimálnu možnosť odhalenia a následného potrestania, objem kriminálnych aktivít každým 
rokom rastie, podobne ako objem škôd spôsobených týmito nelegálnymi aktivitami. Populácia v kyberpriestore je 
totiž reprezentovaná virtuálnymi osobnosťami, ktoré sú projekciou reálnych osobností v ňom. Tieto populácie 
vytvárajú virtuálne komunity, ktoré je možné chápať ako globálne zoskupenie virtuálnych osobností spojených 
spoločnými myšlienkami, vierou, politickým názorom, skúsenosťami a záujmami bez obmedzení hranicami 
štátov. Medzi objekty kyberpriestoru patria tiež virtuálne korporácie tvorené subjektmi zameranými na rovnaký 
tržný segment. 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2013 
 

- 67 - 
 

Kybernetické hrozby možno v tejto súvislosti rozdeliť do niekoľkých kategórií, kde rozlišovacím prvkom 
je spoločenský pohľad na tieto nelegálne aktivity. Taktiež je možné skonštatovať, že kybernetická kriminalita 
predstavuje prenos kriminálnych aktivít do kyberpriestoru, mnohokrát s vylepšeniami, ktoré umožňujú moderné 
technológie i nové trestné činy. 

Podľa medzinárodnej dohody o kybernetickej kriminalite, prijatej 8. novembra 20015 po štvorročnej  práci 
expertov Rady Európy, USA, Kanady, Japonska a ďalších krajín, možno definovať deväť druhov trestných činov, 
ktoré sa delia do ďalších štyroch kategórií: 

 
1. Trestné činy proti dôvernosti, integrite a dostupnosti počítačových údajov a systémov, ktoré zahŕňajú: 

a) neoprávnený prístup k systému, 
b) neoprávnené zachytenie informácií, 
c) neoprávnený zásah do údajov, 
d) neoprávnený zásah do systému, 
e) zneužitie zariadení. 

 
2.  Trestne činy súvisiace s počítačmi, ktoré zahŕňajú: 

a) falšovanie údajov súvisiacich s počítačmi, 
b) podvody súvisiace s počítačmi. 

 
3.  Trestné činy súvisiace s obsahom, ako napríklad trestné činy súvisiace s detskou pornografiou. 
4. Trestné činy súvisiace s porušením autorského práva a práv príbuzných autorskému právu. 

 
Vyšetrovanie a postih kybernetickej kriminality predstavujú stále veľký problém, pretože nové alebo 

modifikované spôsoby zneužívania kybernetického priestoru vyžadujú aj vytvorenie nových, príp. úpravu súčasne 
platných inštitútov, ktoré umožnia odhaliť páchateľa a zároveň zaistiť dôkazy, ktoré vedú k jeho usvedčeniu. 
Problém,  spojený s týmto typom kriminality, spočíva jednak v nižšej erudovanosti sudcov, prokurátorov a 
vyšetrovateľov, a jednak v nedokonalosti právnych inštitútov. Mnohé ustanovenia totiž nemajú oporu v trestnom 
poriadku, napríklad chýba pojem, definícia a závažnosť tzv. elektronického (digitálneho) dôkazu. 

Problém vyšetrovania a postihu kybernetickej kriminality však nie je problémom regionálnym, ale 
celosvetovým. Predloženie elektronického (digitálneho) dôkazu je často problematické, pretože v mnohých 
prípadoch neexistuje v „čitateľnej“ alebo „hmotnej“ podobe. Zavedenie tzv. „best evidence rule“ v USA síce 
pripúšťa, že výtlačok elektronického dokumentu a jeho pôvodná elektronická podoba sú pre účely súdneho 
riadenia totožné, napriek tomu vzniká množstvo problémov, pretože strata informácie obsiahnutej v elektronickom 
dokumente pri jeho vytlačení môže byť veľmi podstatná (napr. v najjednoduchšom prípade sa môžu stratiť tzv. 
hyperlinky) a môže zmariť celé vynaložené úsilie na usvedčenie a postihnutie páchateľa.  

O nič lepšie na tom nie sú ani európske inštitúcie, zvlášť s ohľadom na rozdielne ponímanie práva v 
jednotlivých členských krajinách Európskej únie. Kyberpriestor totiž  nemá hranice a tak napríklad len určenie 
miesta, rozhodného pre uplatnenie príslušného práva je problém, ktorý nie je dosiaľ právne celkom doriešený, i 
keď k nemu bolo vydané Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy  
č. 864/20076. 

 
 

4   KYBERNETICKÉ VOJNY 
 

Pri výpočte kybernetických hrozieb nemožno vynechať hrozbu kybernetických  vojen, ktoré sú definované 
ako aktivity vedené alebo koordinované štátom s cieľom získať informačnú prevahu alebo vyradiť technologickú 
infraštruktúru protivníka. Neoddeliteľnú súčasť kybernetickej vojny – informačnú vojnu možno tiež chápať ako 
vojnu o informácie, alebo ako boj, ktorý prebieha medzi ľuďmi pracujúcimi s informáciami, príp. stret, kde 
hlavnou zbraňou sú práve informácie – predovšetkým ich kvalita, presnosť, hodnovernosť a dostupnosť, ich 
cielené pozdržanie pred nepriateľskou stranou alebo cielená dezinformácia nepriateľskej strany. 

V súčasnosti už celý rad štátov veľmi intenzívne pracuje na koncepte informačnej vojny. V prípade tzv. 
zločinných štátov pritom hrá kľúčovú úlohu zistenie, že ich sily by len ťažko mohli uspieť v štandardnom 
vojenskom konflikte s najvyspelejšími štátmi sveta a preto zameriavajú svoje strategické aktivity smerom k 
možnostiam boja v kyberpriestore. Informačná vojna totiž predstavuje boj, ktorý je veľmi špecifický a v podstate 
personálne a materiálne relatívne nenáročný.  

Často sa vyzdvihuje jej asymetrická povaha, pretože nezistený alebo prekvapivý útok môže podkopať 
obranyschopnosť aj o poznanie silnejšieho a „bohatšieho“ protivníka a spôsobiť škody mnohonásobne väčšie než 
boli náklady na jeho vykonanie. Kybernetické vojny prinášajú so sebou nový názov vojnového arzenálu – infoware 
                                                             
5  Slovenská republika podpísala dohodu 4. februára 2005, ratifikovala 8. januára 2008 a v platnosti je od 1. mája 2008. 
6  Vstúpilo do platnosti 1. januára 2009. 
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(Jirovský, 2008). Pod týmto termínom sa rozumie súhrn všetkých bojových prostriedkov zameraných na zničenie 
komunikačnej, informačnej alebo elektronickej infraštruktúry protivníka a informačných prostriedkov potrebných 
k vedeniu kybernetického boja. 

Na základe aktuálneho vývoja v tejto oblasti je možné skonštatovať, že zbrane kybernetickej vojny sú 
zaradené do arzenálov viacerých štátov (i skupín) a pripravené na použitie. Súčasná kybernetická vojna je vedená 
prostredníctvom počítačov a môže na seba previať veľa rôznych foriem – od odpočúvania alebo narušenia 
komunikačných a informačných sietí, cez rušenie televízneho a rádiového vysielania, šírenie dezinformačných 
kampaní cez „ukradnuté“ rádiové a televízne frekvencie, narušenie logistických sietí, prerušenie finančných tokov 
až po sabotáže rozvodných sietí elektrickej energie.  

Kybernetická vojna už v žiadnom prípade nie je iba science-fiction, ale existujúcou, reálnou hrozbou, ktorej 
závažnosť stále stúpa s postupným prechodom do éry znalostnej spoločnosti. Zatiaľ si túto asymetrickú hrozbu 
väčšina populácie neuvedomuje v takej miere ako napríklad fyzický terorizmus alebo obmedzený prístup k 
energetickým zdrojom a má snahu tento vážny problém bagatelizovať. Zraniteľnosť modernej spoločnosti, stále 
viac odkázanej na elektronickú komunikáciu a využívanie komunikačných a informačných systémov a 
prostriedkov, je však veľmi vysoká.  

 
 
ZÁVER 
 

Kybernetické útoky na vládne a obchodné informačné siete v Estónsku, USA a Gruzínsku, ako aj prípad 
hackerov, ktorí sa nabúrali do informačného systému Národného bezpečnostného úradu na Slovensku potvrdili, 
že nebezpečenstvo kybernetických hrozieb je tu, či si to niekto uvedomuje, alebo nie, a vzhľadom k neustálemu 
dynamickému vývoju komunikačných a informačných technológií a prostriedkov sa tieto typy útokov môžu 
v blízkej dobe iba rozšíriť.  

Stále dokonalejšie nástroje pre webové prezentácie zároveň vedú k väčšiemu množstvu slabín 
a nedostatkov na týchto stránkach. Napadnutie webových stránok alebo informačných sietí, súkromných alebo 
verejných, či už zo strany kyberteroristov šíriacich svoju ideológiu alebo hackerov – jednotlivcov, resp. 
hackerských skupín sledujúcich vlastné konkrétne záujmy (slávu, peniaze, likvidáciu konkurencie), príp. 
prenajatých hackerov v rôznych službách, pravdepodobne povedie k rozvoju útočných aktivít v tejto oblasti.  

Predpokladá sa, že priame útoky na e-maily budú mať so vzrastajúcou úrovňou užívateľov postupne tak 
nízku účinnosť, že vymiznú a útočníci budú musieť prejsť na iné sofistikovanejšie postupy. Možno však očakávať 
nárast počítačového pirátstva, priemyselnej špionáže, počet pokusov o získanie osobných údajov jednotlivcov, či 
ukradnutie celej identity, ako aj zvýšený počet priamych premyslených útokov servery a virtuálne systémy bánk, 
poisťovní a veľkých korporácií, vrátane vládnych inštitúcií a ich ozbrojených a bezpečnostných zložiek.   

Na záver je potrebné zdôrazniť, že kyberpriestor nemá hranice. Predstavuje nové bojisko, ktoré sa 
vyznačuje viacerými jedinečnými prvkami. Kybernetickí útočníci sú zväčša skrytí, anonymní oproti útočníkom v 
klasickom boji, nehovoriac o nulovom riskovaní života v porovnaní s reálnym bojiskom, avšak výsledky ich 
nenákladných a nízkorizikových aktivít sú prekvapivo ničivé. Vyvstáva dokonca možnosť, že budúce konflikty 
stratia svoj konvenčný rozmer a stanú sa nekonvenčnými vojnami, v ktorých nebudú musieť strany konfliktu 
použiť klasickú vojenskú taktiku alebo fyzické letálne zbrane. Naopak, je možné, že k likvidácii protivníka (štátu, 
koalície) bude stačiť vysoko špecializovaná skupina, ktorá vykoná niekoľko kybernetických útokov na kritickú 
infraštruktúru daného protivníka (štátu, koalície) a výsledkom bude destabilizácia, chaos a likvidácia protivníka 
(štátu, koalície) zvnútra a jeho neschopnosť na adekvátnu odpoveď.  

Preto vytvorenie bezpečných informačných sietí a rozvoj metód, postupov, prostriedkov a zariadení obrany, 
ochrany a bezpečnosti v budúcnosti ešte viac vzrastie a dostane sa na popredné miesto v ďalšom vývoji 
komunikačných a informačných technológií, systémov a prostriedkov. Rovnako vzrastie význam informačnej 
a kybernetickej bezpečnosti štátu, spoločnosti i jednotlivca. 

 
 
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu „ Metodológia tvorby typových 
krízových scenárov a príprava krízových pracovníkov na Akadémii PZ, Akadémii 
OS a VŠBM v Košiciach“, č.: PA-KVSKM-31/2012, vedúci riešiteľského kolektívu 
doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek 
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NEISTOTY FINANCOVANIA OBRANY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY V OBDOBÍ KRÍZY 
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Uncertainty of funding defence of the Slovak republic in times of crisis 

 
 
ABSTRACT: The article analyzes the complexity of funding essential State functions – defence of its citizens 
and interests protected, destabilzed in the Slovak economy, with the decisive cause in the external environment. 
The level of defence funding as a public good the authors perceived as risky and uncetain phenomenon of social 
life as a result of the potential effects of consolidation following policies of the Slovak Republic. 
KEYWORDS: public finance, defence risks and uncertainties of public funding, defence planning, defence 
funding. 

ABSTRAKT: Článok 4 analyzuje komplexnosť financovania základnej funkcie štátu – obrany jeho občanov 
a chránených záujmov, v destabilizovanej slovenskej ekonomike, s rozhodujúcou príčinou v externom prostredí. 
Úroveň financovania obrany, ako verejného statku, vnímajú autori ako rizikový a neistý fenomén spoločenského 
života aj v dôsledku možných vplyvov nasledujúcej konsolidačnej politiky vlády Slovenskej republiky. 
Kľúčové slová: verejné financie, obrana, riziká a neistoty verejného financovania, obranné plánovanie, 
financovanie obrany štátu. 
 

 

ÚVOD 
 

Výrazné zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí, ktoré nasledovali po skončení studenej vojny a páde 
bipolarity však priniesli okrem nesporných pozitív aj deformácie, ktoré sa postupne začali čoraz viac prejavovať 
v podobe rôznych asymetrických bezpečnostných ohrození. Dynamický vývoj a procesy globalizácie, 
spoločenskej a hospodárskej modernizácie, politickej liberalizácie a vedecko-technického rozvoja vygenerovali 
mnohé negatívne sprievodné javy. Ide predovšetkým o neustále sa prehlbujúce ekonomické a sociálne rozdiely vo 
vývoji ľudskej spoločnosti, zlyhávanie štátnych štruktúr v krajinách tzv. tretieho sveta, ich zaostávanie za vývojom 
a neschopnosť dostatočne rýchlo sa adaptovať na nové podmienky. Tieto faktory, ako aj beznádej prameniaca z 
ekonomickej zaostalosti, vytvárajú nielen vhodné podmienky pre pôsobenie neštátnych aktérov, akými sú 
politickí, náboženskí, či nacionalistickí extrémisti, ale zároveň sa pretransformovali do javov, v súčasnosti 
označovaných súhrnným pojmom „nové bezpečnostné hrozby” [CINGEĽ, 2006]. 

S novými bezpečnostnými hrozbami, spočívajúcimi najmä v medzinárodnom terorizme, cezhraničnom 
organizovanom zločine, nelegálnej migrácii a zvyšujúcom sa počte kybernetických útokov na verejné a súkromné 
počítačové siete alebo dokonca v možnosti použitia zbraní hromadného ničenia, sa obrana a bezpečnosť štátu 
a jeho obyvateľov dostáva do úplne inej roviny. Dôraz sa čím ďalej tým viac presúva od zabezpečenia obrany pred 
„viditeľným protivníkom“ (v zmysle bývalých proti sebe stojacich vojensko-politických zoskupení) na 
zabezpečenie obrany pred „neviditeľným protivníkom“  v zmysle nových bezpečnostných ohrození) [OCHRANA, 
2006].  

Z pohľadu zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu a ochrany jeho obyvateľov je v súvislosti s vojenskými 
ohrozeniami nevyhnutné upozorniť i na nevojenské ohrozenia, ako napríklad možné prírodné, priemyselné alebo 
ekologické katastrofy, ale tiež potravinovú, demografickú a informačnú nedostatočnosť, nedostatok zdrojov pitnej 
vody alebo hrozbu vyčerpania nereprodukovateľných zdrojov energie a pod., ktoré v niektorých častiach sveta už 
dosiahli alebo sa približujú k ich kritickej úrovni. Obrana slobody, nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti 
štátu spolu s ochranou života a majetku jeho občanov tým nadobúda v súčasnosti, v čase multipolárneho 
geopolitického rozdelenia sveta, nové dimenzie.        

Keďže bezpečnosť štátu zo všeobecného hľadiska vyjadruje požadovaný stav, ktorý zaisťuje perspektívne 
prežitie, nezávislosť a trvalý rozvoj štátu [NEDBAL, 1998], každý jeden štát musí v záujme zabezpečenia potrieb 

                                                             
1  doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., brig. gen. v.z. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,  Košťova 1, 040 01 Košice 
2  plk. gšt. Ing. Radoslav IVANČÍK, GŠ OS SR, Kutuzovova 8, Bratislava 
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vlastnej bezpečnosti vytvárať podmienky na zdokonaľovanie systému obrany štátu a riešenia krízových situácií 
vojenského i nevojenského charakteru. Zabezpečenie obrany štátu a jeho obyvateľov patrí medzi základné úlohy 
štátu. Zabezpečenie obrany pritom nepatrí len k najzákladnejším, ale aj k najnákladnejším ekonomickým 
činnostiam štátu, pretože na plnenie uvedených úloh vynakladá štát časť svojich ľudských, materiálnych a 
finančných zdrojov. 

Zásadné zmeny v bezpečnostnom prostredí, nové bezpečnostné hrozby a riziká spolu s premenou 
charakteru a formy ozbrojeného konfliktu si vyžadujú, aby štáty v rámci zdokonaľovania svojich obranných 
a bezpečnostných systémov, okrem množstva politických, vojenských, organizačných a legislatívnych opatrení, 
prijímali aj adekvátne ekonomické opatrenia [IVANČÍK, KELEMEN, 2010].  

 
 
OBRANA  
 

Najjednoduchšia definícia, často používaná pri výučbe taktiky na vojenských školách hovorí, že obrana je 
protikladom útoku. V skutočnosti je to viacdimenzionálny jav skladajúci sa z politickej, vojenskej, ekonomickej, 
humanitnej, informačnej, energetickej, technologickej, environmentálnej a ďalších dimenzií [NOVÁK, 2005], 
ktoré sa prejavujú v širokej škále, od obrany celého ľudského spoločenstva, cez obranu aliancií, štátov, území, 
objektov, nevynímajúc obranu spoločenských systémov a duchovných hodnôt, až po obranu občana. 

Z ekonomicko-politického hľadiska obrana predstavuje komplexnú mnohostrannú činnosť 
predpokladajúcu využitie značného množstva ekonomických, vojenských a diplomatických prostriedkov, síl a 
zdrojov spoločnosti v záujme jej prežitia v prípade ohrozenia jej existencie alebo existencie jej členov 
[ODEHNAL, 1998]. 

Z vojensko-ekonomického hľadiska obrana predstavuje aktívnu činnosť ozbrojených síl štátu a ich 
príslušníkov vo vojne alebo pri príprave na vojnu za účelom obrany štátu a jeho obyvateľov pri alebo pred 
napadnutím cudzou mocou s využitím vyčlenených ľudských, materiálnych a finančných zdrojov štátu. 

Z legislatívneho hľadiska, podľa § 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, obrana štátu predstavuje súhrn opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, 
bezpečnosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť svojich hraníc a plní záväzky vyplývajúce 
z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších medzinárodných zmlúv vojenskej povahy. 

Z hľadiska ekonomickej teórie je obrana integrálnou súčasťou verejného sektora [BENČO, LAŠČEK, 
2002], t.j. tej časti národného hospodárstva, ktorá je financovaná z verejných financií, riadená a spravovaná 
verejnou správou, v ktorej sa rozhoduje verejnou voľbou, a ktorá podlieha verejnej kontrole [STRECKOVÁ, 
1998].  

Obrana  je odvetvím verejného sektora, ktoré spolu s verejným poriadkom a bezpečnosťou patrí do okruhu 
základných funkcií štátu, ktorých napĺňanie sa nespochybniteľne odráža už v učení A. Smitha a ďalších 
predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie, ktorí pripisovali štátu len úlohu akéhosi „nočného strážnika“ 
s minimálnymi funkciami, kam však popri výstavbe verejných zariadení (ciest, mostov a pod.) patrila aj ochrana 
pred vnútorným a vonkajším nepriateľom. Verejné výdavky na zabezpečenie obrany  a bezpečnosti tak možno 
označiť ako tradičný nástroj napĺňania základných funkcií štátu, ktorých opodstatnenosť potvrdil aj historický 
vývoj. Novšie teoretické koncepcie však upozorňujú na fakt, že tento druh výdavkov má v mnohých prípadoch 
neproduktívny (preventívny) charakter a preto je veľmi obtiažne identifikovať reálne, priamo merateľné 
spoločenské prínosy obrany ako najstaršieho verejného statku.5 Nutnosť financovať výdavky na obranu 
v súčasných ekonomických podmienkach možno vysvetliť  na základe  tzv. Väzňovej dilemy. Ide o teoretický 
koncept, vychádzajúci z teórie hier, ktorá objasňuje správanie jednotlivcov i skupín vo vzájomných, najmä 
ekonomických vzťahoch. Usiluje sa vysvetliť, ako na rozhodovanie týchto subjektov vplýva situácia, v ktorej sa 
nachádzajú ostatní účastníci, resp. protivníci, ale tiež dôvody, prečo je niekedy problém realizovať obojstranne 
výhodné riešenia. Teória hier teda poukazuje na to, že ak subjekty (hráči) budú vnímať hru (typu Väzňovej dilemy) 
ako hru s opakovaním, bude ich individuálne správanie  mať tendenciu korešpondovať so spoločensky optimálnym 
správaním (to povedie k dosiahnutiu najlepšieho reálneho celospoločenského výsledku); pokiaľ ju ale budú vnímať 
ako hru bez opakovania, ich správanie sleduje najlepší individuálny výsledok, čo k celospoločenskému optimu 
nepovedie. Keďže  zbrojenie je vnímané ako hra bez opakovania, pretože výsledkom vojny môže byť odstránenie 
porazeného hráča, rovnovážny stav nie je totožný s celkovým optimom (ktoré by nastalo, keby nikto nezbrojil). 
Rovnako nereálna, resp. ťažko realizovateľná je  situácia,  kedy jeden zo subjektov nezbrojí; riskuje totiž, že 
v prípade vojnového konfliktu nebude schopný svoje územie brániť. Z uvedeného vyplýva, že rovnovážny stav 
nastáva vtedy, ak všetci zbroja. V prípade menších krajín sa ako účelné javí byť spojencom väčšej krajiny, resp. 
medzinárodného zoskupenia [VORLÍČEK, 2008].   

                                                             
5  Vo verejnom sektore je vo všeobecnosti veľmi problematické definovať, ale predovšetkým kvantifikovať spoločenský úžitok. Na jednej 

strane v niektorých odvetviach vieme presne určiť vzťah nákladov a úžitkov. Na druhej strane, celý rad odvetví verejného sektora toto 
neumožňuje. V neposlednom rade výdavky do niektorých odvetví môžu pôsobiť neproduktívne, nakoľko majú čiastočne preventívny 
charakter (výdavky na obranu v čase mieru, výdavky na činnosť polície keď je v krajine nízka kriminalita a pod.). 
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S rozvojom spoločnosti sa objemy verejných prostriedkov určených na uspokojenie potrieb obyvateľstva, 
podobne ako požiadavky na zabezpečenie verejných statkov a služieb neustále zvyšujú. Keďže zabezpečenie 
obrany patrí k základným úlohám štátu, rast požiadaviek sa nevyhol ani tejto oblasti verejného záujmu. V tomto 
prípade je rast požiadaviek na vyčlenenie dostatočného objemu verejných prostriedkov na zabezpečenie obrany 
ovplyvnený hlavne zmenami v globálnom bezpečnostnom prostredí a rastom z toho vyplývajúcich vojenských i 
nevojenských ohrození.  
V súlade s ekonomickou teóriou sa obrana radí medzi verejné statky, to znamená ekonomické činnosti prinášajúce 
väčší alebo menší úžitok pre spoločnosť, ktoré nemožno ponechať na súkromné podnikanie. Vyznačuje sa, na 
rozdiel od súkromných statkov, nedeliteľnosťou v spotrebe a nevylučiteľnosťou zo spotreby [SAMUELSON, 
NORDHAUS, 1992].  
Obrana ako verejný statok sa odlišuje od súkromných statkov ako sú napríklad chlieb, mlieko alebo maslo. Tie 
možno rôznymi spôsobmi rozdeliť medzi jednotlivé osoby, pričom ich spotreba je ovplyvnená ich spotrebiteľským 
správaním. Obranu, ako náhle je zabezpečená, však môžu využívať všetci občania bez ohľadu na ich vek, rasu, 
vzdelanie, či vierovyznanie. 
Každému občanovi patrí taká istá časť obrany a bezpečnosti akú dostáva od ozbrojených síl každý iný občan 
krajiny [STIGLITZ, 1997].  

V nadväznosti na uvedené sa nám účelné javí upozorniť na nepriaznivú tendenciu vývoja výdavkov na 
obranu vo vzťahu k celkovým verejným výdavkom.  

Podľa štatistickej klasifikácie COFOG, verejné výdavky smerujú do týchto oblastí: všeobecné verejné 
služby, obrana, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana životného prostredia, bývanie 
a občianska vybavenosť, zdravotníctvo, rekreácia, kultúra a náboženstvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.  

Ako možno vidieť v tabuľke 1, výdavky na obranu v Slovenskej republike majú tendenciu tvoriť čoraz nižší 
podiel na celkových verejných výdavkoch, podobný trend vykazujú aj výdavky na zabezpečenie verejného 
poriadku a bezpečnosti.   

Motivovať alebo zabezpečiť produkciu verejných statkov je úlohou verejného sektora. Produkcia verejných 
statkov je ekonomická činnosť prinášajúca väčší alebo menší úžitok pre spoločnosť, ktorú nemožno ponechať na 
súkromné podnikanie. Preto nielen obrana, ale aj ostatné statky patriace do neveľkej skupiny čistých (pravých) 
verejných statkov ako napríklad  statky a služby na zabezpečenie verejného poriadku, práva, verejnej vnútornej 
a vonkajšej bezpečnosti sú priamo predurčené na to, aby boli predmetom verejného financovania [SIVÁK, 2007]. 
 

 

Tabuľka 1     

Podiel verejných výdavkov odvetví verejného sektora na celkových  verejných výdavkoch v % 

Odvetvie verejného sektora  
% z verejných výdavkov podľa schváleného rozpočtu 

2009 2010 2011 2012 2013 

Všeobecné verejné služby 18,8 19,6 19,0 21,8 20,5 

Obrana  6,8 4,5 3,9 4,0 4,1 

Verejný poriadok a bezpečnosť 9,0 7,0 7,1 6,9 7,1 

Ekonomická oblasť 23,7 23,3 22,5 21,6 20,9 

Ochrana životného prostredia 1,9 1,9 4,5 1,7 1,8 
Bývanie a občianska 
vybavenosť 1,5 1,1 1,1 0,9 1,0 

Zdravotníctvo  9,3 8,8 8,3 7,8 7,8 

Rekreácia, kultúra, náboženstvo 2,0 2,1 1,4 2,0 2,0 

Vzdelávanie  14,1 11,8 11,3 11,6 11,9 

Sociálne zabezpečenie 12,9 19,9 20,9 21,7 22,9 

SPOLU 100 100 100 100 100 

Prameň:  MF SR (2011) 
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EKONOMIKA  –  ROZHODUJÚCI ČINITEĽ  
 

Ekonomika predstavuje základňu obrany štátu. Závislosť budovania obrannej sily štátu na ekonomike je v 
súčasnom období oveľa silnejšia ako v minulosti, pretože je priamoúmerná možnostiam ekonomiky štátu, t.j. 
veľkosti hrubého domáceho produktu, tempu rastu ekonomiky, tempu rastu produktivity práce, jej odvetvovej 
a priestorovej štruktúre, jej pružnosti a schopnosti reagovať na najnovší vedecko-technický a ekonomický vývoj i 
na zmeny vyplývajúce z prehlbujúcej sa globalizácie. 

 
Vytváranie, udržiavanie a kontinuálne zdokonaľovanie systému obrany štátu súbežne s riešením 

problematiky mierového rozvoja spoločnosti preto predstavuje veľmi zložitú úlohu. Spoločnosť musí obmedzené 
a vzácne ekonomické zdroje rozdeľovať na mierové a obranné a riešiť pritom odveký problém voľby medzi 
vojenskými a mierovými výdavkami. Problematika financovania obrany, t.j. výšky a rozsahu verejných výdavkov 
vyčlenených na zabezpečenie obrany zo štátneho rozpočtu, ako aj ich vplyv na ekonomiku, hrubý domáci produkt, 
zamestnanosť, výrobu alebo hospodársky rast patrí k dôležitým otázkam v každej spoločnosti. 

Výška obranných výdavkov totiž určuje možnosti štátu pri formovaní veľkosti a štruktúry ozbrojených síl, 
počet a kvalitu personálu, výzbroje a výstroje, materiálno-technické zabezpečenie a tiež spôsob zabezpečenia 
obrany alebo vedenia ozbrojeného zápasu. Spätne zasa potreby obrany ovplyvňujú tempo ekonomického rozvoja 
štátu, výšku hrubého domáceho produktu, zamestnanosť, investície, platobnú bilanciu, vedu a výskum a pod.  

To znamená, že štát musí byť už v období mieru pripravený na plnenie svojich základných funkcií nielen 
pri zabezpečovaní obrany nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti štátu, ochrany života a majetku jeho 
občanov, ale aj základných spoločenských hodnôt v podobe ochrany slobody a demokracie v náročných 
podmienkach prípadného ozbrojeného konfliktu alebo počas rôznych krízových situácií.  

 
Plnenie týchto úloh zabezpečujú predovšetkým ozbrojené sily štátu. Aby ozbrojené sily mohli plniť 

stanovené úlohy, musí vláda a parlament rozhodnúť o alokácii zdrojov a prostredníctvom štátneho rozpočtu určiť, 
aká časť z nich bude vyčlenená v prospech ministerstva obrany. To zasa musí určiť, aká časť z týchto finančných 
prostriedkov bude vyčlenená v prospech ozbrojených síl a aká časť v prospech ostatných zložiek ministerstva 
obrany. Taktiež musí stanoviť, aká časť bude vyčlenená na zabezpečenie prevádzkových potrieb a aká časť na 
modernizáciu a investície a zároveň stanoviť aký objem prostriedkov bude vyčlenený na služobné príjmy vojakov 
a mzdy civilných zamestnancov, povinné odvody, energie, materiál, služby, pohonné hmoty, potraviny, náhradné 
diely a pod., resp. aký objem prostriedkov bude vyčlenený na nákup novej bojovej techniky a nových zbraňových 
systémov a aký na modernizáciu súčasne používanej bojovej techniky alebo zbraňových systémov. 

 
 
ŠTÁTNY ROZPOČET A KRÍZA VO FINANCOVANÍ OBRANY 

 
V prípade plnenia jednotlivých funkcií štátu všeobecne platí, i keď to nie je priama úmera, že čím viac 

ľudských, materiálnych a finančných zdrojov štát v prospech jednotlivých oblastí vyčlení, tým kvalitnejšie sú 
jednotlivé úlohy plnené a ciele splnené. To znamená, že čím viac zdrojov vláda a parlament vyčlenia v prospech 
ministerstva obrany, a tým aj v prospech ozbrojených síl, tým kvalitnejšiu obranu si štát môže zabezpečiť a tým 
vyššiu úroveň spôsobilostí môžu jeho ozbrojené sily dosiahnuť. Samozrejme, platí to iba v prípade dodržania zásad 
alokačnej a technickej efektívnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov. V prípade alokačnej efektívnosti ide 
predovšetkým o to, aby disponibilné zdroje boli alokované v súlade s prioritami spoločnosti (vlády), resp. 
bezpečnostnej a obrannej politiky (stratégie) štátu. V prípade technickej efektívnosti ide zasa o dodržiavanie zásad 
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri využívaní verejných zdrojov [MEDVEĎ, NEMEC, 2007]. 

 
K postupnému znižovaniu výdavkov na zabezpečenie obrany Slovenska a plnenie záväzkov štátu v rámci 

kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie dochádza napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom 
uznesení č. 604 z 5. júna 2002 zaviazala od roku 2003 vyčleňovať finančné zdroje  pre rozpočtovú kapitolu 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (MO SR) vo výške najmenej 2 % z HDP. Tento záväzok prijala aj 
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 2403 z 11. júla 2002. Táto úroveň sa preto stala 
základným plánovacím finančným limitom na realizáciu dlhodobého plánu rozvoja zabezpečenia obrany 
Slovenskej republiky, ako aj plnenia medzinárodných záväzkov a dohôd v rámci zabezpečenia kolektívnej obrany 
krajín aliancie a plnenia úloh v rámci operácií medzinárodného krízového manažmentu.   

 
Kontinuitu plnenia záväzku vo vzťahu k obrane a bezpečnosti štátu potvrdila vláda Slovenskej republiky 

svojím uznesením č. 133 z 25. februára 2003, ktorým schválila časový plán plnenia reforiem a v ktorom sa 
opätovne zaviazala pre rozpočtovú kapitolu rezortu ministerstva obrany vyčleňovať finančné prostriedky vo výške 
2 % z HDP. Opätovné potvrdenie záväzku Slovenska sa stalo hlavným argumentom pre orgány Severoatlantickej 
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aliancie pri formulovaní návrhov Cieľov síl pre Slovenskú republiku, v rámci zabezpečenia systému kolektívnej 
obrany a plnenia vojenských i politických cieľov a zámerov Aliancie.  

 
Nasledujúca vláda, ktorá bola sformovaná po parlamentných voľbách v roku 2006, sa síce oficiálne 

nezaviazala k vyčleňovaniu výdavkov na obranu vo výške 2 % z HDP, ale vo svojom programovom vyhlásení 
uviedla, že zabezpečí takú úroveň výdavkov, aká je potrebná na zabezpečenie obrany a bezpečnosti, ako 
aj medzinárodných záväzkov Slovenska. Zároveň sa zaviazala, že zabezpečí, aby výdavky na operácie 
medzinárodného krízového manažmentu a výdavky súvisiace so zaradením jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky do síl rýchlej reakcie Severoatlantickej aliancie (NRF – NATO Response Forces) a Európskej únie (EU 
BG – European Union Battle Groups) neboli financované na úkor udržiavania a rozvoja ozbrojených síl. K tomu 
prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 106 zo 7. februára 2007, ktorým sa zaviazala vyčleňovať v rokoch 
2008 – 2013 finančné zdroje vo výške 2,204 mld. Sk (73,16 mil. €) mimo rozpočtovej kapitoly MO SR na plnenie 
úloh nasadenia, udržania a stiahnutia jednotiek ozbrojených síl v silách rýchlej reakcie Severoatlantickej aliancie 
a Európskej únie alebo na neplánované nasadenie jednotiek ozbrojených síl deklarovaných v Cieľoch síl od roku 
2008 až do roku 2013. Uznesením vlády SR č. 867 z 11. októbra 2007 bolo však vyššie uvedené uznesenie č. 106 
zo 7. februára 2007 zrušené, to znamená, že všetky výdavky spojené s prípravou, výcvikom, prepravou a 
zabezpečením materiálu a služieb pre jednotky ozbrojených síl pripravené na nasadenie v rámci Síl rýchlej reakcie 
NRF 10 a NRF 13 v rokoch 2008 a 2009 a EU BG v rokoch 2009 a 2010 boli hradené z rozpočtu kapitoly MO 
SR.  

 
Veľké negatívum toho obdobia spočívalo i v tom, že po vcelku úspešných reformách v rokoch 2000 - 2005, 

ktoré sa uskutočnili aj vďaka politickej podpore vtedajších vlád, sa od roku 2006 po prvý raz v histórii samostatnej 
Slovenskej republiky ozbrojené sily netešili podpore vlády. Bolo to vidieť nielen na znižovaní vojenských 
výdavkov na obranu, ale aj na postupnej zmene vnímania ozbrojených síl časťou verejnosti. K čomu prispeli najmä 
vyjadrenia , že ozbrojené sily sú nákladné a zbytočné a pod.  

 
Bohužiaľ i v súčasnosti sa potvrdzuje, že náročnosť ekonomického zabezpečenia obrany Slovenska a jej 

občanov sa dostáva do ostrého rozporu s obmedzenými ekonomickými možnosťami. V prípade Slovenska je 
ekonomické zabezpečenie obrany náročné nielen z dôvodu zabezpečenia obrany jej teritória a pomoci civilnému 
obyvateľstvu v prípade prírodných pohrôm, alebo priemyselných katastrof, ale i z dôvodu plnenia medzinárodných 
záväzkov a snahy pokračovať v prestavbe ozbrojených síl na relatívne malé, ale profesionálne a moderne 
vyzbrojené a vystrojené ozbrojené sily expedičného charakteru s dostatočným bojovým potenciálom, ktoré sú 
schopné splniť požiadavky kompatibility a interoperability s ozbrojenými silami spojencov.  

 
Keď však vezmeme do úvahy, že len od roku 2000 do roku 2011 predstavuje rozdiel medzi skutočne 

vyčlenenými finančnými prostriedkami v prospech ministerstva obrany zo štátneho rozpočtu a požadovanými 
finančnými prostriedkami na úrovni 2 % z HDP čiastku vo výške takmer 3 miliardy EUR (900 miliárd Sk), potom 
je zreteľné, že splnenie vyššie uvedenej ambície je naozaj sizyfovská úloha. Na druhej strane, ak nechceme naďalej 
tlačiť pred sebou balvan nesplnených záväzkov a riskovať naštrbenie ťažko získanej medzinárodnej kredibility 
a stratu dlhodobo nadobudnutých spôsobilostí ozbrojených síl, je nevyhnutné, aj prostredníctvom v súčasnosti 
prebiehajúceho strategického hodnotenia obrany, zastaviť prehlbovanie dlhodobo rastúceho vnútorného dlhu 
rezortu, zosúladiť úlohy vyplývajúce z vojensko-politických ambícií Slovenskej republiky s príslušným finančným 
rámcom, zefektívniť manažovanie existujúcich zdrojov, bezpodmienečne zvýšiť pomer súčasného prerozdelenia 
zdrojov v prospech ozbrojených síl a prijať dlhodobú koncepciu rozvoja ozbrojených síl a celého rezortu obrany, 
ktorá bude mať celospoločenskú podporu a hlavne bude postavená na reálnych a predovšetkým stabilných 
zdrojoch. Vzhľadom na súčasný kritický stav minimálne na úrovni 2 % z HDP (plán pre rok 2012 je ale 0,99%!).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2013 
 

- 75 - 
 

Graf  1    

Porovnanie skutočnej výšky rozpočtových prostriedkov vyčlenených v prospech MO SR zo štátneho 
rozpočtu SR (v mil. EUR) v rokoch 1993 – 2012 (2013) 

 

 
Prameň:  MO SR, Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR, Štatistický úrad SR  
 
 
ZÁVER 
 

Slovenská republika od svojho vzniku v roku 1993 venovala plneniu základnej funkcii štátu – zaisteniu 
bezpečnosti občanov a štátu, celkom 2,34 % HDP. Kľúčovým nástrojom štátu v uvedenej oblasti bol a je rezort 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý riadi Ozbrojené sily Slovenskej republiky a ďalšie súčasti 
v priamej podriadenosti ministerstva. Ozbrojené sily zodpovedné najmä za teritoriálnu ochranu, územnú celistvosť 
a suverenitu štátu zaznamenali výrazné kvantitatívne a kvalitatívne zmeny najmä po vstupe Slovenskej republiky 
do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Prerod od teritoriálnej ochrany k ochrane bezpečnostných záujmov 
štátu v rámci kolektívnej obrany aj mimo územia štátu hodnotíme ako „politicko-vojenský a ekonomický bod 
zlomu“ pri plnení zahraničných aj domácich bezpečnostných záväzkov štátu voči spojencom a svojim občanov.  

 
Ozbrojené sily Slovenskej republiky prostredníctvom svojich základných zložiek – Pozemných síl, 

Vzdušných síl, Síl výcviku a podpory, plnia strategické úlohy (zamerané na úlohy obrany štátu a príspevok ku 
kolektívnej bezpečnosti členských štátov v rámci NATO/resp. EÚ), ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných 
záväzkov štátu (pod vlajkou OSN a OBSE, humanitárna pomoc mimo územia štátu a pod.), asistenčné úlohy na 
podporu orgánov verejnej moci (najmä v rámci integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany 
obyvateľstva, podpory policajného zboru a pod.). Od roku 2006 sú príslušníkmi ozbrojených síl len profesionálni 
vojaci a bola ukončená tzv. povinná základná vojenská služba. Profesionalizácia tejto špecifickej ľudskej činnosti 
a kolektívna bezpečnosť ale neznamenala zníženie náročnosti na finančné prostriedky na obranu. Vojenská prax 
priniesla poznanie, že priebežne narastali najmä zahraničné bezpečnostné záväzky štátu, ktoré sú spravidla 
finančne veľmi náročné, pričom sa priebežne znižovali verejné financie pre obranu. Prioritou sa stali operácie 
medzinárodného krízového manažmentu a humanitárne operácie v zahraničí, „rozvoj“ spôsobilostí ozbrojených 
síl pre pôsobenie na území štátu boli potláčané, modernizácia techniky a technológií sa odďaľovali. Rozsah 
a kvalita stanovených úloh neboli a doposiaľ nie sú v rovnováhe s vyčlenenými zdrojmi a nástrojmi pre 
dosahovanie cieľov bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenskej republiky.6  

 
Z hľadiska zaistenia bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky je potrebné si uvedomiť, že pod tlakom 

aktuálnych bezpečnostných hrozieb, v prípade budúcich rozsiahlych kríz a konfliktov, to budú práve ozbrojené 
sily, ktoré ako vojenský nástroj krízového manažmentu, v prípade zlyhania diplomatického úsilia, budú 
predstavovať najúčinnejší prostriedok na riešenie vonkajších bezpečnostných problémov, ako aj prevencie 
a eliminácie bezpečnostných kríz a konfliktov v súčasnom svete.  
 
 
 
 

                                                             
6 Pozri ďalej Bezpečnostnú stratégiu SR, Obranná stratégia SR. Bratislava: NR SR, 2005. 
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Tabuľka 2   
Prehľad výšky rozpočtových prostriedkov vyčlenených alebo plánovaných  
 na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky (v tis. €) a ich podiel k výške  hrubého domáceho produktu 
v Slovenskej republike (v %) 
 

Rok 
Výška HDP 
v bežných cenách 
(v tis. €) 

Rozpočet 
MO SR 
(v tis. €) 

Podiel  rozpočtu      MO 
SR k HDP 
(v %) 

1993    11 641 107   272 323 2,34 

1994    13 798 712   319 160 2,31 

1995    17 098 187 429 264 2,51 

1996    19 295 625 445 296 2,31 

1997    21 705 503 461 429 2,13 

1998    24 158 534 466 474 1,93 

1999    27 086 237 459 404 1,70 

2000    31 134 700 499 507 1,62 

2001   33 805 682 545 402 1,61 

2002   36 782 745 660 315 1,80 

2003   40 579 001 719 462 1,77 

2004   45 199 595 769 196 1,79 

2005   49 302 960 848 104 1,70 

2006   55 087 731 895 146 1,62 

2007   61 468 067 928 999 1,51 

2008  67 331 042      1 009 400 1,49 

2009  63 987 983 950 672 1,49 

2010  65 380 000 822 944 1,26 

2011  69 770 000 735 175 1,12 

2012  75 110 000 740 720 0,99 

2013  81 070 000 740 720 0,91 

 
Prameň: Inštitút finančnej politiky MF SR, MO SR, Štatistický úrad SR  

 

Aj keď sa bezpečnostné riziká a hrozby zo strany štátnych, alebo neštátnych aktérov nikdy nebudú dať 
odstrániť, alebo aspoň eliminovať úplne, prijímanie účinných a efektívnych opatrení s adekvátnym zdrojovým 
zabezpečením v maximálnej možnej miere zníži negatívne dopady prípadných bezpečnostných kríz, či 
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ozbrojených konfliktov, na vyspelé štáty sveta, vrátane Slovenska. Najmä z týchto dôvodov si problematika 
ekonomického zabezpečenia obrany vyžaduje v súčasnej dobe neporovnateľne väčší záujem ako doposiaľ. 
Z doterajšieho trendu financovania obrany štátu a rozsahu úloh obrany pre ozbrojené sily Slovenskej republiky to 
žiaľ nevyplýva (Tabuľka 2). 

 
Odborníci správne konštatujú, že obrana z hľadiska ekonomickej teórie predstavuje jeden z mála prípadov 

čistého verejného statku, ktorý je tvorený obranným potenciálom štátu. Je prospešná pre všetkých občanov, 
nakoľko prospech z nej má každý občan. Obrana je verejným statkom, ktorého používanie nemôže byť zakázané 
žiadnemu obyvateľovi, a ak je zabezpečovaný vládou, je aj využívaný všetkými obyvateľmi. Vojenská prax 
potvrdzuje teoretické poznanie, že aj zabezpečenie obrany je úzko spojené s problematikou verejnej voľby, resp. 
ekonomickej voľby, pričom týmto spôsobom vyjadrujeme naše obranné preferencie. Bezpečnosť štátu sa mení 
v čase, ako výsledok cieľovo orientovaných aktivít štátu, zameraných proti pôsobeniu deštrukčných javov voči 
jeho bezpečnostným záujmom. Rozhodnutie o alokácii primeraných a stabilných zdrojov na zabezpečenie obrany 
preto predstavuje vážne rozhodnutie o spôsobe a rozsahu zaistenia bezpečnosti štátu, eliminujúce neistoty 
financovania obrany najmä v rámci obranného plánovania. 

 
Bezpečnosť štátu si vyžaduje nové právne vymedzenie komplexného zaisťovania bezpečnosti Slovenskej 
republiky, za účelom organizovaného zvládania krízových, ako aj právnu úpravu činnosti vlády v čase vojnového 
stavu a výnimočného stavu a pôsobnosti Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Očakávame, že bezpečnostný 
systém štátu bude plniť svoju riadiacu funkciu, výkonnú funkciu pre ochranné, obranné a záchranné aktivity, ako 
aj zabezpečovaciu funkciu pri realizácii bezpečnostnej politiky štátu. Všetci rešpektujeme skutočnosť, že 
bezpečnosť nie je samozrejmosťou a nie je lacná. Prevenciu považujeme totiž za lacnejšiu ako riešenie následkov. 
V každodennej práci by sme preto mali myslieť na krízové situácie v čase, keď sa spoločnosti „darí“ a nerieši 
hrozbu straty životov, poškodenia majetku, živelné pohromy a podobne. Zaistiť bezpečnosť je základnou funkciou 
a zodpovednosťou štátu, ktorú nie je možné preniesť na iný subjekt. Preto voľba pri rozdeľovaní zdrojov 
z verejných financií pre jednotlivé sektory a komplexné zabezpečenie bezpečnosti štátu je závislá od politickej, 
profesionálnej aj ľudskej zodpovednosti vedenia štátu, ktoré vzišlo z výsledkov volieb, v ktorých sme spravidla 
prejavili svoj občiansky názor a vôľu. Sme presvedčení, že dozrel čas odstrániť neistoty v dlhodobom financovaní 
bezpečnosti občanov a štátu, pričom citlivo vnímame zložitosť a komplexnosť hospodárskej, finančnej a sociálnej 
situácie. Budovanie a rozvoj vojenských, policajných a civilných spôsobilostí štátu pre zvládanie krízových 
situácií vojenského a nevojenského charakteru si vyžaduje systémové a efektívne riešenia. Občan aj spoločnosť si 
to zaslúžia a oprávnene to aj všetci očakávame. Zámery ďalších zmien schválených v rámci rokovania vlády 
Slovenskej republiky dňa 24. augusta 2011 v Bratislave (Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej 
republiky) v rezorte obrany nedávajú automaticky istotu a neprinášajú stabilitu zdrojov pre dlhodobé financovanie 
bezpečnosti občanov a spoločnosti. 
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RIEŠENIE INŠTITUCIONÁLNEHO PROJEKTU - INOVÁCIA 
VZDELÁVANIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME RIADENIE 
BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV PROSTREDNÍCTVOM 
MOŽNEJ  IMPLEMENTÁCIE  PROGRAMU T-FLEX PRE 

TVORBU 3D MODELOV BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV 
DO VYUČOVACIEHO PROCESU 

 
Vladimír KLIMO 1 - Lucia KOVÁČOVÁ 2- Martina VACKOVÁ 3 

 
The solution of the institutional project - Innovation in education of the study 

programme Management of security systems through the possible implementation of the 
T-Flex for creating 3D models of security systems in the learning process 

 
 
 
ABSTRAKT : Vedecký projekt je postavený na rozbore možností implementácie programu T-Flex do 
vyučovacieho procesu študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov na Vysokej škole bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach ako samostatný vyučovací predmet s využívaním konštruovania v tomto programe, ktorý 
by študentom umožnil navrhovať a následne komplexne modelovať bezpečnostné systémy s rozšírenou 2D a 3D 
parametrickosťou.  
Kľúčové slová: Bezpečnostné systémy, bezpečnostné vzdelávanie, 3D modelovanie, program T-Flex, vyučovací 
proces. 
 
ABSTACT : The scientific project is based on analyzing the possibilities of implementing the program T-flex to 
study the learning process of the study programme Management of security systems at the University of security 
management at Košice, as a separate teaching subject with the use of constructing in the program, which would 
allow to students to design and subsequently complex modelling security systems.  
The key words: Security systems, security education, 3D modelling, program T-Flex, teaching process. 
 
 
 
ÚVOD 

 Bezpečnostné vedy poskytujú akýsi nástroj na skúmanie bezpečnostných rizík a na vytváranie 
bezpečnostných koncepcií. 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. Možno 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. Výrazné zmeny rôznych faktorov prostredia, 
zmeny v bezpečnostnom prostredí, nové skúsenosti z priebehu a riadenia rôznych krízových situácií prinášajú nové 
otázky a nové výzvyAk má spoločnosť využiť bezpečnostné vzdelávanie ako intenzívny faktor ekonomického, 
spoločenského rastu, je dôležité poznať akým spôsobom, akými metódami, formami a prostriedkami, v akej 
intenzite a za akých okolností je potrebné pôsobiť na vzdelávaného, aby sa dosiahla výsledná efektívnosť 
vzdelávania. Z tohto dôvodu je potrebné zaoberať sa bezpečnostným vzdelávaním aj z pohľadu pedagogiky, čím 
sa v súčasnosti zaoberá málo odborníkov z oblasti vedy a výskumu.  

 Pri riešení úloh a problémov v súvislosti s občianskou bezpečnosťou v rámci bezpečnostného vzdelávania 
študentov je riešiteľ často nútený orientovať sa v technických záležitostiach, vnášať do nich priestor a 
predstavivosť. Tieto zručnosti a schopnosti sú pevným a logickým základom technického štúdia bezpečnostných 
systémov. V súčasnosti  sa pri navrhovaní a modelovaní bezpečnostných systémov upúšťa od kreslenia v 

                                                             
1 Prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, 
Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: vladimir.klimo@vsbm.sk 
2  Ing. Lucia Kováčová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, Košťova 
1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: lucia.kovacova@vsbm.sk 
3 Ing. Martina Vacková, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, Košťova 
1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: martina.vackova@vsbm.sk 
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dvojrozmerných programoch (napr. AutoCad) a nastupuje nová generácia programov – a nový spôsob 
konštruovania – parametrické modelovanie v 3D.  Plne funkčným programom, umožňujúcim profesionálnu tvorbu 
parametrických 3D modelov, je program T-Flex. Vedecký projekt je postavený na rozbore možností 
implementácie programu T-Flex do vyučovacieho procesu študijného programu Riadenie bezpečnostných 
systémov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach ako samostatný vyučovací predmet s 
využívaním konštruovania v tomto programe, ktorý by študentom umožnil navrhovať a následne komplexne 
modelovať bezpečnostné systémy s rozšírenou 2D a 3D parametrickosťou. Študenti sa oboznámia so základnými 
možnosťami konštruovania s podporou PC. Zoznámia sa s pracovným prostredím programového vybavenia pre 
3D modelovanie súčiastok bezpečnostných systémov a osvoja si základné postupy modelovania jednoduchých 3D 
objektov. Získané vedomosti i zručnosti budú môcť študenti využívať v rámci riešenia svojich diplomových, 
bakalárskych prác, semestrálnych projektov, ako aj tieto zručnosti a vedomosti využiť pre svoje budúce uplatnenie 
sa v praxi. Zavedenie samostatného vyučovacieho predmetu s využívaním konštruovania v programe T-Flex by 
malo za následok aj zvýšenie atraktivity a efektívnosti vyučovania s prepojením s inými predmetmi v rámci 
študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov. 

Inštitucionálny projekt je riešený v rámci vedeckej činnosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach.  

Číslo projektu: IP/39/VŠBM/2013 
Názov projektu: Inovácia vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov prostredníctvom 
možnej  implementácie  programu T-Flex pre tvorbu 3D modelov bezpečnostných systémov do vyučovacieho 
procesu  
Doba riešenia projektu: 09/2013-08/2014 
Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. 
Spoluriešitelia: Ing. Lucia Kováčová, PhD., Ing. Martina Vacková, PhD. 
 
 
 
Riešiteľský kolektív 
 
 Vedúcim projektu je prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., ktorý v rámci predchádzajúceho  inštitucionálneho 
projektu zakúpil program T-Flex a následne bol vytvorený tento inštitucionálny projekt pre využitie programu T-
Flex vo vzdelávaní na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Zástupcom vedúceho projektu je 
Ing. Lucia Kováčová, PhD., ktorá sa v rámci svojej prace venuje pedagogike a jej postaveniu v bezpečnostných 
vedách a bezpečnostnému vzdelávaniu. Spoluriešiteľom projektu je Ing. Martina Vacková, PhD., ktorá bude spolu 
s Ing. Lucia Kováčová, PhD. zaškolená v programe T-Flex. Riešitelia sa budú spolupodieľať na navrhovaní 
a modelovaní bezpečnostných systémov v programe T-Flex pre potreby vysokej školy a zabezpečovať vytvorenie 
a prípravu podmienok procesu implementácie programu T-Flex do vyučovacieho procesu.  
 
 
 
Hlavný cieľ projektu  
 
Hlavným cieľom projektu bude samotnými riešiteľmi nadobudnutie vedomostí a zručností modelovania v 
programe T-Flex pre tvorbu 3D modelov bezpečnostných systémov. Riešitelia projektu budú v rámci školenia 
oboznámení s možnosťami modelovania v programe T-Flex, s nasledovnými zložkami :  

 pohyby a natáčanie v 2D a 3D prostredí, 
 tvorba škíc – orientácia, konštrukčné čiary, geometrické prvky, kóty,  
 3D prvky – ťahanie, rotácia, závity, osi, roviny, (zaoblenia, skosenia, zrazenia),  
 tvorba zostáv – vkladanie a tvorba dielov, tvorba zostáv – Top – Down / Buttom – Up, súradnicový  

systém, posuv dielov, úprava dielov,   
 výkresy a kusovníky – pohľady, rezy, osy, kótovanie, spätné úpravy, tvorba kusovníkov.  
 parametrizácia a špecializované modelovanie – plechové diely, práca s plochami. 

 

Čiastkové ciele projektu: 

 Poukázať na vhodnosť používania programu T-Flex pri výučbe technických predmetov vzhľadom na to, 
že jeho použitie reflektuje na súčasné trendy uplatnenia sa absolventov v praxi.  
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 Rozobrať možnosti zavedenia programu T-Flex do vyučovacieho procesu študijného programu Riadenie 
bezpečnostných systémov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ako samostatný 
vyučovací predmet s využívaním konštruovania v tomto programe, ktorý by študentom umožnil 
navrhovať a následne komplexne modelovať bezpečnostné systémy s rozšírenou 2D a 3D 
parametrickosťou. Získané vedomosti i zručnosti bude umožnené študentom využívať v rámci riešenia 
svojich diplomových, bakalárskych prác, semestrálnych projektov, ako aj predpoklad pre svoje budúce 
uplatnenie sa v praxi. Zavedenie samostatného vyučovacieho predmetu s využívaním konštruovania v 
programe T-Flex by malo za následok aj zvýšenie atraktivity a efektívnosti vyučovania s prepojením s 
inými predmetmi v rámci študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov. 

 Rozobrať možnosti využívania 3D modelovania v programe T-Flex v iných vyučovacích predmetoch 
technického zamerania v oblasti bezpečnosti.  

 Využitie 3D modelovania v tomto programe pre potreby realizácie iných projektov či v rámci publikačnej 
činnosti v danej problematike. 

 

Prínos riešenia projektu  

 Od riešenia projektu očakávame v prvom rade vytvorenie teoreticko-metodologickej základne skúmanej 
problematiky oblasti prepojenia programu T-Flex a bezpečnostných systémov, ktorá sa môže stať 
predpokladom pre ďalšie vzdelávanie a využitie vo výučbe na Vysokej škole bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach.  

 Od splnenia cieľov projektu sa  v budúcnosti očakáva vytvorenie a príprava podmienok procesu 
implementácie programu T-Flex do vyučovacieho procesu a následne zakúpenie multilicencie pre 
potreby vzdelávania na tejto vysokej škole.  

 Od implementácie programu T-Flex do vyučovacieho procesu sa očakáva prínos pre celý proces 
vzdelávania na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Očakáva sa zvýšenie 
atraktivity a efektívnosti vyučovania s prepojením s inými predmetmi v rámci študijného programu 
Riadenie bezpečnostných systémov. 

 Možnosť pre študentov  využívať nadobudnuté vedomosti i zručnosti v rámci riešenia svojich 
diplomových, bakalárskych prác, semestrálnych projektov, ako aj predpoklad pre svoje budúce uplatnenie 
sa v praxi. 

 Od riešenia projektu očakávame využitie 3D modelovania pri návrhu bezpečnostných systémov, čo môže 
byť využité v ďalších projektoch a publikačnej činnosti. 
 

 

Súčasný stav problematiky 

 Úlohou procesu vzdelávania nie je len verbálne osvojovanie si učiva, ale aj poznávanie skutočných 
vzťahov, naučiť študentov porozumieť, vedieť aplikovať získané poznatky, analyzovať ich, syntetizovať, hodnotiť 
a predvídať. Rovnako možno pochopiť i úlohu procesu vyučovania v procese bezpečnostného vzdelávania. 
Absolventi študijného programu  Riadenie bezpečnostných systémov sú schopní uplatniť sa na trhu práce vo 
všetkých odvetviach bezpečnosti na rôznych stupňoch ich riadenia. V rámci bezpečnostného vzdelávania 
študentov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva.  v Košiciach  je kladený dôraz na prehlbovanie ich 
vedomostí a zručností spätých s bezpečnosťou, zvyšovaním kvalifikácie a odbornosti absolventov, ich prípravy na 
riešenie rizikových, núdzových a krízových javov v rôznych oblastiach bezpečnosti (občianskej, ekonomickej, 
environmentálnej, technickej a technologickej, logistickej a pod.). Umožňuje to široká škála predmetov, ktoré zo 
študenta vytvárajú absolventa s hlbokými poznatkami z týchto oblastí bezpečnosti. Jednou z týchto oblastí je aj 
technická oblasť, kde študent získa technické poznatky, aplikáciou ktorých je schopný z bezpečnostného hľadiska 
riadiť technologické a technické problémy, riadiť prevádzku technických systémov vo výrobných a obchodných 
firmách.  Je schopný vykonávať profesiu bezpečnostného technika s orientáciou na výrobné a prevádzkové procesy 
vybraných odvetví a služieb, uplatniť sa ako inžinier, od ktorého sa vyžaduje technická rozhľadenosť a všeobecná 
kreativita, schopnosť rozhodovať a schopnosť riešiť technické a manažérske problémy.  

 Pri riešení úloh a problémov v súvislosti s občianskou bezpečnosťou je riešiteľ často nútený orientovať 
sa v technických záležitostiach, vnášať do nich priestor a predstavivosť. Základy tvorby a používania technickej 
dokumentácie dostávajú študenti v predmetoch Technické kreslenia a Deskriptívna geometria. Odborníci na 
bezpečnostný manažment musia mať základné vedomosti aj z predmetov Základy stavebného inžinierstva, 
Základy  strojného inžinierstva, Statika, Pružnosť a pevnosť. Tieto predmety vychádzajú z prírodných zákonitostí, 
umožňujú získať nevyhnutné analytické a logické myslenie pre pochopenie ostatných technických, ako aj 
prírodovedných predmetov. Sú pevným a logickým základom technického štúdia bezpečnostných systémov. 
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Bezpečnostné systémy sú zariadenia vybavené bezpečnostnými systémami. Sú navrhované tak, aby reagovali na 
podmienky, ktoré môžu ohroziť samotné zariadenie, resp. zvýši sa stupeň ohrozenia v prípade ak bude žiadaná 
reakcia chýbať. Tieto systémy generujú korektné výstupy, žiadané pre predvídanie ohrozenia alebo zmenšenie 
jeho následkov.  

 Aplikovaním poznatkov z rôznych vied sa bezpečnostná veda, do predmetu skúmania ktorej spadajú v 
prvom rade bezpečnostné systémy, stáva rozsiahlou vedou. Nová kvalita a vyššia efektivita konštruovania 
bezpečnostných systémov prichádza v podobe navrhovania a výroby s podporou počítača. Tieto nové trendy je 
potrebné zachytiť už na odborných školách, aby boli študenti pripravení na využívanie počítačovej techniky v 
praxi. Požiadavky kladené na učiteľov sú teda vysoké, keďže sa tu spájajú 2 aspekty ľudskej činnosti. Sú to 
navrhovanie, výpočet a kontrola súčiastok, mechanizmov a celých strojov na jednej strane a kreslenie 
prostredníctvom počítačovej techniky na strane druhej. V súčasnosti  sa už upúšťa od kreslenia v dvojrozmerných 
programoch (napr. AutoCad) a nastupuje nová generácia programov – a nový spôsob konštruovania – parametrické 
modelovanie v 3D. Potom sa vytvára model súčiastky, hlavne rotovaním a vyťahovaním. Je to veľmi zaujímavý 
spôsob práce, kde sa nevytvára samotný výkres, ale trojrozmerný parametrický model súčiastky. Samotný výkres, 
či už pohľad alebo rez, sa vytvára automaticky, pričom ho je treba iba okótovať. Akékoľvek zmeny v skici sa 
automaticky premietajú do modelu a výkresu. Sú to nové trendy, ktoré treba školám zachytiť, a pre učiteľov ďalšia 
náročná, ale zaujímavá práca. 

 T-Flex je plne funkčný program umožňujúci profesionálnu tvorbu parametrických 3D modelov vrátane 
tvorby plôch a výkresov. T-Flex obsahuje širokú škálu vysoko inovatívnych parametrických modelovacích 
nástrojov, ktoré dovoľujú konštruktérom rýchlo vytvárať základné prvky jednoduchým pridávaním bežných tvarov 
alebo komplexnejšiu geometriu.  

 T-Flex je na českom a slovenskom trhu nový, cenovo dostupný 3D CAD systém. T-Flex CAD je plne 
funkčný program umožňujúci profesionálnu tvorbu parametrických 3D modelov vrátane tvorby plôch a výkresov. 
Program T-Flex vyvíja ruská firma Top Systems od roku 1989. V Českej republike je program distribuovaný 
spoločnosťou SoliCAD, s.r.o.. T-Flex je špičkový komplexný CAD/CAM/CAE/PDM systém určený 
predovšetkým pre profesionálnu prácu. T-Flex systém je postavený na báze plne spolupracujúcich modelov, 
ktorých spoločným základom je parametrický a plošný modelár T-Flex CAD. S programom T-Flex CAD možno 
efektívne previesť idei až do štádia výrobnej dokumentácie. T-Flex CAD obsahuje širokú škálu vysoko 
inovatívnych parametrických modelovacích nástrojov, ktoré dovoľujú konštruktérom rýchlo vytvárať základné 
prvky jednoduchým pridávaním bežných tvarov – diery, zaoblenia, či skosenie hrán alebo komplexnejšiu 
geometriu – priehyby, parametrické oblúky, skrutkové tvary a pod.. Strojárenský CAD T-Flex je produktom ruskej 
spoločnosti Top Systems, ktorý program vyvíja už od roku 1989. V tomto roku ju založilo sedem diplomantov 
moskovskej Technickej univerzity, v ktorej blízkosti dodnes firma sídli. Medzi ruskými strojnými inžiniermi sa 
stal T-Flex (pôvodne nazvaný TopCAD) v krátkej dobe veľmi populárny, pretože bol zo začiatku ponúkaný 
zdarma. Spoločnosť Top Systems bola do obchodného registra oficiálne zapísaný v roku 1992. V roku 1994 boli 
k parametrickému 2D modelovaniu v programe T-Flex (3.0) po prvý krát pridané 3D funkcie. Štvrtá verzia 
ponúkala možnosť zápisu a čítania formátov DWG a DXF. Ako plná 32bitová aplikácia pre MS DOS ponúkal T-
Flex na vtedajšie pomery ohromnú rýchlosť a kompatibilitu, pričom jeho parametrické funkcie prakticky nemali 
na PC konkurenciu. V roku 1996 vo verzii 5.0 T-Flex migroval na operačný systém Windows 95/NT, v ktorom 
ponúkal komplexné 3D modelovanie s rozšírenou 2D a 3D parametrickosťou. Jeho motorom vtedy bolo grafické 
jadro ACIS 3D. Verzia 6.0  uvedená v roku 1998 ponúkala úplnú previazanosť medzi výkresmi a priestorovým 
modelom súčasne sa dali v tejto verzii vytvárať  3D animácie a obsahovala tiež komplexné PDM riešenie T-Flex 
Docs.  T-Flex 7.0 prišiel na svet vybavený novým grafickým jadrom Parasolid, ktorý patrí tohto času k 
najvýkonnejším. Následné subverzie systém rozšírili o T-Flex CAM a nové užívateľské rozhranie. V Roku 2003 
bol T-Flex 8.0 vyhlásený „najlepším 3D CADom na ruskom trhu“ a následne bol expandovaný do mnoho zemí, 
prevažne v Európe. Verzia 9.0 dodaná v roku 2005 priniesla vstavaný modul pre statickú analýzu metódou 
konečných prvkov. Na českom a slovenskom trhu bola oficiálne uvedená verzia 10.0 na MSV v Brne 2007 a od 
vezie 11.0 je program ponúkaný v českej verzii. V Novembri 2011 bola uvedená verzia 12.0, ktorá je založená na 
novom grafickom jadre Parasolid s mnohonásobne väčším výkonom a nižšími nárokmi na hardware.  

 Vedecký projekt je postavený na rozbore možností implementácie programu T-Flex do vyučovacieho 
procesu študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach ako samostatný vyučovací predmet s využívaním konštruovania v tomto programe, ktorý by 
študentom umožnil navrhovať a následne komplexne modelovať bezpečnostné systémy s rozšírenou 2D a 3D 
parametrickosťou. Študenti sa oboznámia so základnými možnosťami konštruovania s podporou PC. Zoznámia sa 
s pracovným prostredím programového vybavenia pre 3D modelovanie súčiastok bezpečnostných systémov a 
osvoja si základné postupy modelovania jednoduchých 3D objektov. Získané vedomosti i zručnosti bude 
umožnené študentom využívať v rámci riešenia svojich diplomových, bakalárskych prác, semestrálnych projektov, 
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ako aj predpoklad pre svoje budúce uplatnenie sa v praxi. Zavedenie samostatného vyučovacieho predmetu s 
využívaním konštruovania v programe T-Flex by malo za následok aj zvýšenie atraktivity a efektívnosti 
vyučovania s prepojením s inými predmetmi v rámci študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov. 

 
Článok bol spracovaný v rámci riešenia vedeckého projektu IP/39/VŠBM/2013: Inovácia 
vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov prostredníctvom 
možnej  implementácie  programu T-Flex pre tvorbu 3D modelov bezpečnostných 
systémov do vyučovacieho procesu.  
Vedúci projektu: prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc.  
Spoluriešitelia: Ing. Lucia Kováčová, PhD., Ing. Martina Vacková, PhD. 
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ANALÝZA PRÁVNYCH ASPEKTOV BEZPEČNOSTI 
BYTOVÝCH DOMOV 

 
Stanislav KRIŽOVSKÝ1 

 
Analysis of the safety aspects of residential home 

 
 
ABSTRAKT: Analýza údajov získaných výskumom v štúdii poskytuje obraz o stave bezpečnostného prostredia 
bytových domov. Výsledky výskumu umožňujú identifikovať jednotlivé problémy týkajúce sa bezpečnosti 
bytových domov. Umožňujú stanoviť prioritné oblasti, ktorými je   nutné sa zaoberať prioritne v problematike 
riešenia bezpečnosti bytových domov. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: bezpečnosť občanov, právne aspekty, prevencia. 
 
ABSTRACT: Analysis of data from research provides a picture of the security environment of residential 
buildings. The research results allow to identify the various problems relating to the safety of residential homes. 
Possible to establish the priority areas that need to be addressed as a priority issue in residential home security 
solutions. 
KEYWORDS: security of citizens, legal aspects, prevention 

 
ÚVOD A OPIS PROBLÉMU 
 
Obyvatelia bytových domov sú často obeťami útokov na ich život, zdravie, majetok, sú vystavení nadmernému 
obťažovaniu osobami, ktoré v uvedených domoch bývajú, ale aj tými, ktorí v daných domoch nebývajú. K tomu, 
aby bolo možné prijať účinné opatrenia na zaistenie k ľudu a verejného poriadku, zaistiť bezpečné bývanie 
obyvateľov bytových domov, je potrebné zistiť, aký je skutočný stav bytových domov vo vybraných lokalitách.  
Za tým účelom je potrebné skúmanie bezpečnostného prostredia, v ktorom sa daný bytový dom nachádza – 
lokalizácia, demografická štruktúra, stavebno-konštrukčná charakteristika, bezpečnostná situácia s hľadiska 
štruktúry a úrovne páchania protiprávnej činnosti (druh a počet spáchaných trestných činov a priestupkov), výskyt 
aj iných sociálno-patologických javov (používanie omamných a psychotropných látok, prostitúcia), stav a úroveň 
bezpečnosti z hľadiska vybavenia mechanickými bezpečnostnými prostriedkami, elektronickými bezpečnostnými 
systémami, fyzickej ochrany, tiež charakteru režimových opatrení (domový poriadok, príp. iné). Súčasťou riešenia 
bezpečnosti bytových domov je aj osveta vo vzťahu k obyvateľom bytových domov. 

Výsledkom výskumu je systemizácia opatrení zameraných na bezpečnosť bytových domov z rôznych hľadísk (z 
hľadiska finančnej náročnosti, z hľadiska ich účinnosti, legislatívnych zásahov, technickej realizovateľnosti, aj 
z pohľadu ich trvalej udržateľnosti)2 

Cieľovými skupinami výskumu boli obyvatelia bytových domov, najmä tých, ktoré sú z pohľadu bezpečnosti 
„problematické“, taktiež osoby, ktoré sú narušiteľmi bezpečnosti bytových domov. Výsledky výskumu môžu 
slúžiť ako podkladový materiál rozhodovacieho procesu pre osoby, ktoré majú problematiku bezpečnosti bytových 
domov vo svojej „pracovnej náplni“. 

Za účelom identifikácie zásadných problémov, týkajúcich sa protiprávnej činnosti (kriminalita, páchanie 
priestupkov) v bytových domoch bolo nevyhnutné: 

Na základe znalosti prostredia vytypovať bytový dom. 

- Vykonať analýzu so zameraním – popisná časť projektu: 
- Dislokácia bytového domu (obec, mesto, ulica) 

                                                             
1 JUDr.Stanislav Križovský, PhD. Director of Department of Citizen Security, University of Security management, Kukučínova 17, 040 01 
Košice, Slovak Republic 
2 MADLIAK A KOL.Právne aspekty bezpečnosti bytových domov. In: poznatky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom 
a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 8-20. ISBN 978-80-89282-52-4  
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- Analýza prostredia – demografické prostredie (skladba obyvateľstva a jeho charakteristika ) 
- druhy najčastejšie páchaných trestných činov a priestupkov, 
- výskyt omamných a psychotropných látok, 
- Konštrukčné riešenie domu, počet vstupov, počet bytov; 
- Stav technického zabezpečenia bytového domu (dvere, zámky, mreže, kontrola vstupu el. vrátnik, 

video-vrátnik, čipové kľúče, kamerový systém) 
- Stav kultúrnosti spoločných priestorov, obvyklé správanie sa osôb vstupujúcich do domu; 
- Úroveň spravovania bytového domu, domový poriadok – režimové opatrenia z hľadiska vstupu 

osôb do spoločných priestorov; 
- Názory obyvateľov na bezpečnosť daného bytového domu, úroveň spolupráce s políciou (obecná 

polícia, PZ), požiadavky na zvýšenie bezpečnosti; 
- Vyhotoviť fotodokumentáciu s popisom jednotlivých obrázkov – grafická časť; 
- Vlastné návrhy na zaistenie bezpečnosti bývania. 

 
 

Právne aspekty bezpečnosti bytových domov 
 
Naše domovy musia splniť viacero potrieb. Najzákladnejšia je potreba bezpečia, domov má poskytovať ochranu 
pred prírodnými živlami a votrelcami. Až budeme mať domovy suché, teplé a bezpečné, následne môžu vznikať 
naše ďalšie potreby. Bývanie nám poskytuje pohodlie a priestor pre sebarealizáciu, je životne dôležité pre identitu 
nášho bytia. ývanie je obzvlášť dôležité aj pretože slúži ako „úložisko“ spomienok, predstavuje hlavné miesto pre 
život rodiny, rodinné stretnutia a je spravidla hlavným finančným aktívom pre väčšinu rodín. Vlastné bývanie, 
domácnosť nám dáva pocit nezávislosti. 

 
Právo na bezpečné bývanie ako základné ľudské právo. 
 
Základnú úpravu práva na primerané a teda aj bezpečné bývanie môžeme nájsť predovšetkým v Pakte 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, prijatého v New Yorku 16. decembra 1966, ktorým je 
Slovenská republika viazaná. Konkrétne sa jedná o článok 11 odst. 1 Paktu, ktorý stanoví:  

"Štáty zmluvnej strany Paktu uznávajú právo každého jednotlivca na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho 
rodinu, zahŕňajúc do toho dostatočnú výživu, šatstvo, byt, a na neustále zlepšovanie  životných podmienok. 
Zmluvné štáty podniknú zodpovedajúce kroky, aby zaistili uskutočnenie  tohto práva, uznávajúc pre dosiahnutie  
tohto cieľa  zásadnú dôležitosť medzinárodnej spolupráce, založenej na slobodnom súhlase." 

Právo na prístup k bezpečnému bývaniu je potrebné chápať vo vzťahu k  čl. 2 odst. 2 Paktu, ktorý stanovuje, že 
„práva formulované v Pakte  sa budú uskutočňovať bez akéhokoľvek rozlišovania podľa trasy, farby pleti, 
pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, a sociálneho pôvodu, majetku, 
rodu alebo iného postavenia“.  

Obsah práva na bezpečné bývanie bližšie  rozvádzajú všeobecné poznámky č. 4 Výboru pre hospodárske,  sociálne 
a kultúrne práva  z roku 1991, ktoré sa vzťahujú k čl. 11 odst. 1 Paktu. Poznámky obsahujú výpočet skutočností, 
ktoré je potrebné zohľadniť  za účelom posúdenia, či konkrétne  formy bývania možno označovať ako  zabezpečené 
práva na primerané bývanie. 3 

V prvom rade sa jedná o právnu istotu bývania. Právna istota bývania zahŕňa  právnu ochranu  proti najrôznejším 
spôsobom obťažovania. Záväzok  zmluvných strán Paktu v tomto ohľade znamená rozšírenie tohto štandardu na 
osoby a domácnosti, ktoré ho doposiaľ  nepožívajú, pričom sa zdôrazňuje nutnosť súčinnosti týchto osôb pri 
realizácii práva na bývanie. Ľudské práva a slobody  prislúchajú jednotlivcovi, umožňujú naplno rozvinúť 
rozumové a špeciálne schopnosti, znalosti človeka, vychádzajú z ľudskej prirodzenosti, rešpektujú dôstojnosť a 
jedinečnosť človeka. 

                                                             
3 MADLIAK, J., 2010. Právne aspekty bezpečnosti bytových domov. In: poznatky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom 
a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 8-20. ISBN 978-80-89282-52-4  
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Sloboda je stav bytosti konajúcej len zo svojej vlastnej vôle, nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho donútenia. 
Sloboda však nie je svojvôľa, neznamená anarchiu. Pri realizácii práv jednotlivca platí základná zásada, že sloboda 
jedného človeka sa končí tam, kde sa začína sloboda iného človeka; tzn., že základné práva a slobody jednotlivca 
sú ohraničené slobodami iných. 

Ľudské práva môžu byť individuálne a kolektívne. Chápanie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky je 
založené na ich neodňateľnosti, neodcudziteľnosti, nepremlčateľnosti a nezrušiteľnosti. Ľudské práva sú4: 

- nezrušiteľné – nemenia sa ani zmenou spoločenského, štátneho režimu, 
- darované štátom občanom a sú vlastné, čiže prirodzené všetkým ľuďom, 
- nepremlčateľné- nemôžu zaniknúť uplynutím času, 
- nemožno o ne prísť tým, že ich niektorí jednotlivci neuplatňujú. 

 

Základné práva a slobody sa na území SR zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru 
a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej 
skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať, alebo 
znevýhodňovať.  

Medzi základné ľudské práva v súvislosti s bezpečným bývaním zaraďuje Ústava SR právo na život, právo na 
nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, právo na zachovanie ľudskej 
dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na majetok a jeho pokojné užívanie, právo  
na nedotknuteľnosť obydlia, právo na slobodu pohybu a pobytu.  

Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva. Iné zásahy do 
nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné 
na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie závažného 
ohrozenia verejného poriadku. Ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej 
činnosti, takéto zásahy môžu byť zákonom dovolené aj vtedy, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh verejnej 
správy. 5 

Najdôležitejšou medzinárodnou zmluvou na európskom kontinente, ktorá zabezpečuje dodržiavanie 
najdôležitejších práv človeka, je Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. S bezpečným 
bývaním súvisia najmä čl. 5), právo na slobodu a bezpečnosť, čl. 8), právo na rešpektovanie rodinného, 
súkromného života, obydlia a korešpondencie. Protokol zo 4. novembra 1950 (1. dodatkový protokol) rozširuje 
katalóg práv priznaných Európskym dohovorom o  právo  na ochranu majetku (vlastníctva).6 

Občan vníma bezpečnosť cez skúsenosti z porušovania verejného poriadku a cez zabezpečenie svojej ochrany pred 
kriminalitou a pred poškodzovaním vlastného majetku. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že takmer každý druhý z nás 
sa už stal obeťou kriminálneho činu, najmä majetkového charakteru. 

Protiprávne konanie, ohrozujúce bezpečnosť obyvateľov bytových domov a ich majetku má následok narušenie 
občiansko-právnych vzťahov a teda ohrozenie záujmov chránených občianskym zákonníkom, alebo môže ísť 
o ohrozenie záujmov chránených priestupkovým zákonom a iných právnych noriem, obsahujúcich skutkové 
podstaty priestupkov. Najzávažnejším druhom protiprávnych konaní je páchanie trestnej činnosti, prečinov 
a zločinov (obr. 1). 

                                                             
4KRIŽOVSKÝ, S., MESÁROŠ, M., 2012. Ochrana práv a slobôd v kontexte súkromnej bezpečnosti , 2012. In: Košická bezpečnostná revue. 
- ISSN 1338-4880.- Roč. 2, č. 1, (2012), s. 20-27. 
5 MADLIAK, J., 2010. Právne aspekty bezpečnosti bytových domov. In: poznatky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom 
a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 8-20. ISBN 978-80-89282-52-4 
6KRIŽOVSKÝ S., 2002: Ochrana osobných údajov ako nový prvok v systéme ochrany osôb a majetku, In: Zborník z medzinárodného seminára 
Súkromná bezpečnosť – aktuálny stav a perspektívy, Vysoké Tatry, 2002 
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Obr.1: Najčastejšie formy protiprávnych konaní 

V prípade narušenia občiansko-právnych vzťahov kam patrí poškodzovanie majetku z nedbanlivosti, obťažovanie 
obyvateľov bytových domov pachom, pevnými a tekutými odpadmi, dotknutí obyvatelia. V týchto prípadoch je 
možné postupovať v súlade s ustanoveniami  občianskeho zákonníka, podľa ktorého „Komu škoda hrozí, je 
povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia. Ak ide o vážne ohrozenie, 
ohrozený má právo sa domáhať, aby súd uložil vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej 
škody“.7 

Priestupkom je konanie, ktorým niekto narušuje občianske spolunažívanie (§ 49 zákona o priestupkoch) 
úmyselným narušením občianskeho spolunažívania, vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, 
nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, alebo priestupku sa dopustí 
ten, (50 zákona o priestupkoch) kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, 
podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. Ide 
o prípady, ak škoda neprevyšuje sumu 266 eur. 

Proti takémuto konaniu je možné urobiť opatrenia ( § 2 priestupkového zákona) a to odvrátiť   
a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo 

b)  nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol 

spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo 

možné v danej situácii odstrániť inak. 

Trestnými činmi, ohrozujúcimi bezpečnosť osôb a majetku v bytových domoch, sú najčastejšie: 
poškodzovanie cudzej veci, podľa § 245 a 246 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa, ktorým  zničí, poškodí 
alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku škodu, alebo ktorým poškodí cudziu 
vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou 

krádež podľa § 212 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa, ktorým si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní 
a spôsobí tak škodu, alebo taký čin 

a) čin spácha vlámaním,  
b)  bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,  

                                                             
7KRIŽOVSKÝ S.: Analýza vzťahu školskej mládeže k problematike občianskej bezpečnosti, In. Zborník príspevkov z 5. Medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska únia, 2011, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice 2011, ISBN 
978-80-89282-65-4, s. 242-259 
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c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,  
d) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo 
e)  bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. 

 

neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 trestného zákona, ide 
o konanie páchateľa, ktorým protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v 
užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, alebo protiprávne vnikne, obsadí alebo užíva nebytový priestor iného 
alebo kto oprávnenej osobe v užívaní nebytového priestoru neoprávnene bráni,  

lúpež, podľa § 188 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa ktorý proti inému použije násilie alebo hrozbu 
bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci,  

ublíženie na zdraví podľa § 155 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa, ktorým 
 inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, 

šírenie toxikománie podľa § 174 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa, ktorým zvádza iného na zneužívanie 
inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje 
alebo šíri,  

násilie proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa, ktorým sa skupine 
obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého 
rozsahu, alebo kto použije násilie proti skupine obyvateľov,  

nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa, ktorým sa inému vyhráža 
smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, 

výtržníctvo podľa § 364 Trestného zákona, ide o konanie páchateľa, ktorým sa dopustí slovne alebo fyzicky, 
verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že  

a) napadne iného,  
b) hanobí štátny symbol, 
c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, 
d) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním 

sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík.  
 
Proti páchateľovi trestného činu je možné sa brániť v rámci ust. § 25 Trestného zákona, ide o nutnú obranu. 
Nutná obrana  je v podstate osobitným, privilegovaným prípadom krajnej núdze, pričom teória trestného práva ju 
definuje ako odvracanie útoku na spoločenské vzťahy chránené Trestným zákonom a to činom, ktorý by bol inak 
trestným činom namiereným proti útočníkovi, resp. ako odrazenie protiprávneho útoku na dôležité záujmy, ktorý 
bezprostredne hrozí alebo trvá. Ten, kto odvracia útok, tiež chráni tie isté záujmy, ktoré chráni samotný Trestný 
zákon a nekoná proti účelu Trestného zákona, ale práve naopak, v súlade s ním, pričom jeho čin smerujúci k tomu, 
aby sa zabránilo škodlivému konaniu vlastne nahrádza zákrok orgánov verejnej moci.  

Na nutnú obranu je, podobne ako na konanie v krajnej núdzi, oprávnený ktokoľvek a to aj v prípade, že útok 
nesmeruje proti nemu samému, resp. ak nie je sám útokom dotknutý; nutná obrana však smie smerovať len proti 
útoku, ktorý ohrozuje spoločenské vzťahy chránené Trestným zákonom, ktorý hrozí alebo trvá – v opačnom 
prípade sa nejedná o nutnú obranu. Útok je úmyselné protiprávne konanie človeka, ktoré ohrozuje záujem chránený 
Trestným zákonom. Trestný zákon nevymedzuje hodnoty, proti ktorým musí útok smerovať, aby sa mohlo jednať 
o nutnú obranu – za použitia argumentu rationelegis však možno dospieť k záveru, že nutnú obranu je možné 
použiť proti útoku na život, zdravie, slobodu, majetok, dôstojnosť i česť osoby, pričom je chránený nielen 
jednotlivec, ale aj skupinové a celospoločenské záujmy. Nutná obrana je prípustná len proti priamo hroziacemu 
alebo trvajúcemu útoku; ak však útok ešte nezačal, nie je potrebné čakať, kým útok začne (napr. kým útočník 
zasadí prvú ranu) – priamo hroziacim útokom totiž podľa okolností prípadu môže byť aj vyhrážanie sa osobou, 
ktorá je známa svojou agresivitou a pod.; 
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Podľa § 25 ods. 2 Trestného zákona však nutná obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho 
spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Primeranosť obrany 
znamená predovšetkým, že obrana zodpovedá útoku, t. j., je potrebná na jeho odvrátenie, pričom v niektorých 
prípadoch musí byť i intenzívnejšia, než je útok. Pri stanovení potrebnej intenzity na odvrátenie útoku však nesmie 
byť obrana v celkom zjavnom nepomere k útoku (napr. nie je dovolené útočníka usmrtiť, ak by na odvrátenie 
útoku postačovalo ho zahnať na útek alebo zraniť). Pokiaľ ide o pomer škody hroziacej útokom útočníka obrancovi  
a spôsobenej útočníkovi obrancom, je v zásade možné spôsobiť útočníkovi i väčšiu škodu, než ktorá hrozila 
útokom – útočník totiž musí znášať riziko vyvolané útokom, avšak ani v tomto prípade nesmie byť medzi 
hroziacou a spôsobenou škodou hrubý nepomer.  

Na porovnávanie primeranosti nutnej obrany nie je možné porovnávať použité prostriedky, ale výsledok ich 
použitia – podľa prostriedku, ktorý používa útočník síce môže obranca odhadnúť nebezpečenstvo útoku, avšak 
v žiadnom prípade nie je možné od obrancu požadovať, aby nepoužil účinnejší prostriedok, než aký použil útočník, 
ak je to potrebné na odvrátenie útoku.8 

Uplatnenie ustanovení § 417, 418 Občianskeho zákonníka, alebo § 2, ods. 2 Priestupkového zákona, resp. § 25 
Trestného zákona je spravidla vždy spojené s potrebou preukázania, že sa jedná o okolnosti vylučujúce 
protiprávnosť. Ide o krajné riešenie a navyše realizácia týchto opatrení nemá systémový charakter. 

Je potrebné dosiahnuť taký právny stav, aby obyvatelia obytných domov a bytov  mohli bez právnych prekážok  
nerušene uplatňovať svoje práva. V záujme ochrany práva na bezpečné bývanie javí sa potreba novelizácie 
niektorých zákonov, najmä zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení 
neskorších právnych predpisov, aj zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov - trestného zákona. Ide 
o legislatívne opatrenia v záujme zvýšenia bezpečnosti užívania spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré 
sa nepovažujú za verejne prístupný priestor vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, nájomníkmi bytov 
a nebytových priestorov. V prípade novelizácie zákona o bytoch a nebytových priestoroch je tu potreba, aby 
vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov dohodou mohli určiť, ktoré časti spoločných priestorov 
a príslušenstva nebudú označené ako verejne prístupný priestor.   Pokiaľ ide o potrebu novelizácie priestupkového 
zákona a trestného zákona, je potrebné, aby bolo možné postihovať nezákonný vstup do spoločných častí domu 
a príslušenstva, ktoré sa nepovažujú za verejne prístupný priestor. 

 

Ochrana spoločných priestorov 

V tomto smere sa objavili iniciatívne návrhy v rámci riešenia projektu Bezpečné bývanie RYS a taktiež návrh 
Expertnej skupiny pre bezpečné bývanie pri Rade vlády SR pre prevenciu. 

Zo strany vlastníkov a nájomcov je  potrebné, aby si začali zvykať aj na povinnosti a zodpovednosť vyplývajúce 
zo súkromného vlastníctva. Musia si uvedomiť, že ak chcú žiť v bezpečnom a dôstojnom obytnom prostredí, musia 
sa o svoj dom starať a dodržiavať určité pravidlá. Dosiahnuť tento cieľ však vôbec nie je jednoduché, pretože 
vyžaduje koordináciu viacerých aspektov a najmä, celkovú zmenu prístupu všetkých obyvateľov domu. 

Kladie sa tu veľký doraz na technické zabezpečenie vstupov, ktoré zabezpečujú účinnú a efektívnu kontrolu a 
zároveň prináša nové spôsoby a nástroje na technickú správu budov. Druhá, rovnako dôležitá požiadavka na zmenu 
spočíva v organizačných opatreniach. Tie spočívajú vo vyvíjaní iniciatívy na spoluprácu s úradmi a organizáciami, 
ktoré majú vplyv na riešenie problémov týkajúcich sa bývania a kriminality v obytných budovách, čiže s políciou, 
miestnymi úradmi a správcami domov. Organizačné riešenie vyžaduje aj aktívnu účasť obyvateľov na správe 
domu, prijatie určitých opatrení, pravidiel a prevádzkového režimu v dome. 

Technické zabezpečenie bytových domov spočíva spravidla len v uzamykaní dverí. Zo 133 skúmaných bytových 
domov v košickom kraji len 4 prípadoch bol nainštalovaný video-vrátnik a 25 malo namontovaný kamerový 

                                                             
8  MADLIAK, J., 2010. Právne aspekty bezpečnosti bytových domov. In: poznatky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom 
a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 8-20. ISBN 978-80-89282-52-4   
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systém. Z 25 prípadov použitia kamerového systému neboli ani v jednom prípade dodržané ustanovenia zákona č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov. 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať aj využívať  
biometrické údaje (aj obrazový záznam pohybu osoby) možno len pri splnení podmienok stanoveným osobitným 
zákonom, ak to danému subjektu vyplýva výslovne zo zákona, alebo na základe písomného súhlasu dotknutej 
osoby. Z hľadiska dodržania zákonnosti pri vyhotovovaní a získavaní videozáznamu, alebo audiozáznamu je 
dôležité posúdenie miesta, kde bude daný záznam vyhotovený a tiež jeho účelu. 

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely 
verejného poriadku a bezpečnosti,  odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak 
priestor je zreteľne označený ako monitorovaný (Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych 
predpisov). Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak ide o vyhotovovanie  obrazových, zvukových 
alebo obrazovo-zvukových záznamov, ak to ustanovuje osobitný zákon, ( napr. podľa ust. § 114  Trestného 
poriadku.). Vyhotovený záznam možno použiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak. Označením priestoru ako monitorovaným, je realizované právo osoby na 
ochranu jej osobnosti, pričom osoba vstupom do označeného priestoru dáva  konkludentný súhlas na vyhotovenie 
videozáznamu alebo audiozáznamu.  

Vo vzťahu k monitorovanou priestoru prístupného verejnosti sa v praxi využíva odporúčanie, vydané Úradom na 
ochranu osobných údajov, podľa ktorého má prevádzkovateľ vydať smernicu pre prevádzku takéhoto 
informačného systému, ktorá stanoví podmienky monitorovania priestoru, umiestnenie kamier,  podmienky 
prístupu k monitorovaciemu zariadeniu, okruh oprávnených osôb, archiváciu a likvidáciu údajov, kontrolu 
a použitie získaných údajov.   

Monitorovaný priestor, ktorý je prístupný verejnosti, je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bezohľadu na 
to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru môže 
mať formu piktogramu, symbolu alebo nápisu, z ktorého musí byť zrejmé, že označený priestor je monitorovaný, 
a musí byť umiestnené tak, aby bolo dobre viditeľné a čitateľné voľným okom, a to aj vtedy, keď do 
monitorovaného priestoru je možný vstup z viacerých strán. 

Stanovené podmienky sa majú vzťahovať aj na monitorovanie priestoru, ktorý nie je verejne prístupný, a na 
monitorovací informačný systém.  Ráta sa aj s tým, že prevádzkovateľ, ktorý použije monitorovací informačný 
systém s cieľom monitorovať svojho zamestnanca na jeho pracovisku alebo v spoločných priestoroch 
zamestnávateľa, je povinný zamestnanca vopred upozorniť, že je monitorovaný, a oznámiť mu účel a rozsah 
monitorovania, spôsob použitia záznamu a čas jeho likvidácie. Zamestnávateľ však monitorovaním pracoviska 
alebo spoločného priestoru nesmie bez zákonných dôvodov narúšať súkromie zamestnanca alebo použitím 
záznamu obmedzovať jeho práva alebo práva iných osôb. 

To isté sa má vzťahovať aj na monitorovanie priestoru v zariadeniach sociálnych služieb, vo výchovných 
a vzdelávacích zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, a v iných priestoroch, v ktorých prevádzkovateľ 
monitorovaním priestoru vykonáva na základe zákona kontrolu, dozor alebo dohľad. 

Ak vyhotovený záznam nie je využitý pre účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ten kto ho 
vyhotovil, ho musí zlikvidovať najneskôr v lehote pätnástich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol 
záznam vyhotovený. 

Pre účely ochrany osôb a majetku v rámci výkonu fyzickej ochrany pri prevádzkovaní strážnej služby na základe 
udelenej licencie možno zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných 
prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo z chráneného 
miesta9 

                                                             
9Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. 
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Pre účely získavania údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo, majetok, bezpečnosť osôb, 
práva, oprávnené záujmy sa v rámci pátrania pri prevádzkovaní detektívnej služby na základe udelenej licencie 
vykonáva monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste  

Pokiaľ bol teda záznam pohybu osoby vykonaný pre niektorý z uvedených účelov, takýto záznam môže byť 
využitý ako dôkaz pre účely trestného konania alebo správneho konania. V trestnom konaní  orgány činné 
v trestnom konaní a súdy hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom nezávisle od toho, či ich obstaral súd, 
orgán činný v trestnom konaní alebo niektorá zo strán.  

 

Súčasný stav problematiky v meste Košice 

Zabezpečenia bytových domov je na nízkej úrovni, čo v kombinácii s vysokým stupňom anonymity a nezáujmu 
obyvateľov vytvára priestor pre bezdomovcov, narkomanov a rôznych delikventov pre páchanie trestnej činnosti 
a vandalizmu priamo v priestoroch bytových domov. Útočníci vo všeobecnosti vnikajú do objektu stavebnými 
otvormi. Až 37 % z nich prekonáva dverné zámky , 10 % dverné výplne, 14 % okná na prízemí, 9 % vedľajšie 
dvere na prízemí, 10 % pivničné okná a 20 % útočníkov prekonáva iné prekážky.10Rozšíreným problémom je aj 
prebývanie bezdomovcov v spoločných priestoroch, fyzické a verbálne útoky. To všetko negatívne vplýva na život 
obyvateľov , vývoj mladých ľudí a detí, poškodzuje medziľudské vzťahy a znižuje kvalitu správy domu. Často je 
o pomoc žiadaná aj Polícia, no účinnosť riešenia je nízka.  

Tak ako aj iné slovenské mestá sú Košice charakteristické nerovnomerným zložením obyvateľstva v jednotlivých 
mestských častiach, občianskou vybavenosťou ako aj národnostným zložením, čo môže ovplyvňovať úroveň 
kriminality a jej druh. Na základe poskytnutých štatistík z PZ SR počet krádeží vlámaním do bytov má klesajúcu 
tendenciu. Štatistický prehľad je  tabuľke 1. Napriek tomu, že počty zistených vlámaní nie sú v porovnaní s 
celkovým počtom bytov vysoké, bezpečnosť obyvateľov bytových domov, najmä ich majetok, ohrozujú javy ako 
vandalizmus, výtržníctvo, prítomnosť bezdomovcov aj prípady požívania drog, ktoré sa nenachádzajú 
v štatistikách trestnej činnosti. Spravidla ide o priestupky, ktoré často ani nie sú riešené orgánmi polície, ale   
dotknutých obyvateľov v značnej miere obťažujú, sú vnímané ako hrozby.   
 
 

 
 
 
Na základe výskumu bytových domov vo vybraných lokalitách Košíc  v mesiacoch apríl až júl 2010 bolo zistené, 
že vo všetkých bytových domoch boli zaznamenané prípady vandalizmu, významnou mierou ovplyvňujú 
bezpečnosť v bytových domoch ďalšie kriminálne faktory, ako drogy, krádeže, lúpeže a iná násilná trestná činnosť. 
Celkovo v meste Košice bol zisťovaný stav v 133 náhodne vybratých bytových domoch v rôznych mestských 
častiach Košíc. Výsledky sú spracované v tabuľke 2. 

 
 
 
 

                                                             
10 MADLIAK, J., 2010. Právne aspekty bezpečnosti bytových domov. In: poznatky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom 
a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 8-20. ISBN 978-80-89282-52-4 

Tab. 1 Prehľad krádeží v meste Košice (štatistiky PZ) 

rok  krádeže vlámaním do bytov krádeže vlámaním do chát 

 zistené  objasnené škoda zistené  objasnené škoda 

 počet počet  tis. Eur počet počet  tis. Eur 

2009 66 25 152 103 17 80 

2010 95 44 86 73 13 73 

2011 74 17 298 63 8 44 

2012 61 14 250 91 11 61 
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Tabuľka 5.2. Charakteristika trestnej činnosti v  kraji 

 

Zvýraznený riadok predstavuje prepočet každého uvedeného trestného činu na jednu bytovú jednotku. 
Vandalizmus bol posudzovaný na základe vizuálneho zhodnotenia bytového domu, ostatné charakteristiky sú 
spracované na základe štatistických údajov o stave kriminality v meste Košice. Z tabuľky 5.2 vyplýva, že 
najvýraznejším problémom je vandalizmus. Prejavy vandalizmu na bytových domoch môžu mať rôznu úroveň.  
Fotografická dokumentácia z terénneho výskumu je v prílohe č.2.  

Popis možných ohrození a zraniteľných miest 
 
Pod pojmom ohrozenie rozumieme označenie konkrétneho, fyzicky  existujúceho subjektu, javu, 

okolnosti, s potenciálom spôsobiť ujmu (škodu, stratu) ako dôsledok neoprávnenej manipulácie s utajovanou 
skutočnosťou. 
Proces identifikácie ohrození spočíva v odhalení možných neželaných negatívnych  udalosti a javov, 
nachádzajúcich sa v rôznej forme a rôznej podobe v bezpečnostnom prostredí , ktoré môžu privodiť  ohrozenie 
objektu ochrany. Cieľom identifikácie ohrození je : 

- Zistenie všetkých významných kategórií ohrození, 
- Identifikácia zdrojov ohrození vo vzťahu k chránenému objektu, 
- Zaistenie motívu alebo zámerov a príčin ohrozenia, 
- Analýza výskytu prejavov ohrozenia v minulosti, 
- Stanovenie veľkosti každého identifikovaného ohrozenia. 

 
Súbor javov a procesov , ktoré môžu ľubovoľným spôsobom  privodiť ohrozenie chráneného objektu ( chráneného 
záujmu ) môžeme rozdeliť na11: 

vonkajšie ohrozenia – ich zdroj sa nachádza mimo objektu a pôsobia z vonku  chráneného objektu . K takým 
patria napr. : 

- kriminálne ohrozenia, napr. vlámanie, krádež, krádež vlámaním, ublíženie na zdraví, únos, 
teoretický útok, extrémistické skupiny a pod.,ktorých nositeľom môže byť jednotlivec, alebo 
organizovaná  skupina z vonkajšieho prostredia chráneného objektu. 

-  technologické ohrozenia, čo sú možné prípady priemyslových havárií, havárií stacionárnych  
alebo mobilných zdrojov nebezpečných a škodlivých látok , ktoré môžu privodiť ohrozenie objektu  
ochrany alebo chráneného záujmu buď v dôsledku úniku nebezpečných látok alebo pôsobenia 
iných ničivých faktorov 

- environmentálne ohrozenia , ktorých prejavom sú živelné pohromy a katastrofy , pri ktorých  
nepriaznivé pôsobenie prírodných síl môže mať negatívny vplyv na chránený objekt ( chránený 
záujem ) 

vnútorné ohrozenia sú také, ktorých zdroje a nositelia sú vo vnútri – sú súčasťou objektu ochrany. K takým patria 
: 

-  kriminálne bezpečnostné riziká, predstavujúce možnosť ohrozenia objektu ochrany alebo 
chráneného záujmu vnútorným páchateľom (vlastným zamestnancom, zamestnancom SBS a pod. ) 
formou úmyselného trestného konania  ( napr. rozkrádanie, sabotáž, zneužitie utajovaných 
informácií, napomáhania  vonkajšiemu páchateľovi a pod.) 

                                                             
11 LOŠONCZI, P., BOCÁKOVÁ, D., 2010. Technické aspekty bezpečnosti bytových domov. In:poznatky a závery výskumu bezpečnosti 
bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 48 - 66. ISBN 
978-80-89282-52-4   
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-  technologické bezpečnostné riziká, ktoré môžu privodiť v dôsledku havárií technických alebo 
technologických zariadení, alebo požiaru ohrozenie chráneného objektu ( chráneného záujmu ) 

Zraniteľné miesta predstavujú tie časti objektu ochrany ( stavebné prvky, otvorové výplne ),alebo tie systémy 
ochrany , ktoré nezabezpečujú požadovaný stupeň  bezpečnostnej ochrany, sú slabým alebo ľahko prekonateľným 
prvkom v systéme ochrany .Rozhodujúcimi kritériami  pre spracovanie prehľadu zraniteľných miest chráneného 
objektu je 12:  

- úroveň pasívnej bezpečnosti stavebných prvkov objektu 
- úroveň odolnosti proti  vlámaniu pre použité mechanické zábranné prostriedky, 
- úroveň prielomovej  odolnosti  úschovných objektov, 
- bezpečnostná trieda použitých prvkov poplachových systémov na hlásenie narušenia, 
- spôsob výkonu fyzickej ochrany, 
- možnosti  zásahových jednotiek vykonať zásah na zadržanie narušiteľa    

Zraniteľnosť chráneného objektu sa potom ohodnotí podľa úrovne zraniteľnosti najslabšieho článku 
v systéme ochrany a zabezpečenia objektu. 
 

PARCIÁLNY ZÁVER 

V súlade s logikou individualizácie v rôznych oblastiach spoločenského života sa posilňujú aj individualizované 
stratégie na kriminalitu, rastie význam občianskej schopnosti chápať ju ako riziko každodenného života a potreby 
naučiť sa individuálnej ochrane. V tejto oblasti sa otvára široký priestor na inovácie aj v slovenskom prostredí.13 
Pragmatický rozmer dokazujú aj výsledky výskumu „Bezpečnosť bytových domov" z hľadiska bezpečnostných 
systémov, ktoré je možné považovať za pozitívne a dokazujú nevyhnutné inovácie individuálnej ochrany. Zo 
sociologického hľadiska sa dajú definovať ako „preventívne“ a to z dôvodu, že zabezpečujú elimináciu sociálne 
nežiaducich javov a uplatňovania represie v našej spoločnosti. 
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IDENTIFIKÁCIA RIZÍK BEZPEČNOSTI OBČANOV 
Stanislav KRIŽOVSKÝ1 

 
Identifying risk the security of citizens 

 
 
ABSTRAKT: Štúdia prezentuje riziká bezpečnosti občanov. Pokojné vykonávanie práce, podnikania a života bez 
strachu z ohrozovania trestnou činnosťou je základom pri vytváraní efektívnejšej a silnejšej spoločnosti. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: bezpečnosť občanov, riziká, prevencia. 
 
ABSTRACT: The study presents risks to the security of citizens. Peaceful implementation of work, business and 
life without fear of endangering crime is essential in creating a more efficient and stronger company. 
KEYWORDS: security of citizens, risks, prevention 
 
 
ÚVOD A OPIS PROBLÉMU 
 
K pretrvávajúcim bezpečnostným rizikám v Európe s možnosťou ich prerastania do ozbrojeného násilia patria 
regionálne konflikty v nestabilných regiónoch (v súčasnosti napr. v oblasti juhovýchodnej Európy a severného 
Kaukazu). Vzhľadom na svoje zdroje spočívajúce na extrémistických nacionalistických, náboženských či 
ideologických základoch majú tieto riziká dlhodobý charakter. 
Nekontrolovateľná migrácia je rizikom, ktorého závažnosť pre Slovenskú republiku narastá aj napriek tomu, že v 
súčasnosti nie je hlavným cieľom migračných tokov. Nezvládnuteľná migračná vlna, ktorá môže vzniknúť ako 
dôsledok regionálnych konfliktov, by však mohla predstavovať destabilizujúci faktor v celom európskom 
priestore, a tým aj ohrozenie záujmov Slovenskej republiky. 
Medzinárodný organizovaný zločin a terorizmus je bezpečnostným rizikom a vzhľadom na široký rozsah a 
dôsledky jeho pôsobenia už v súčasnosti prerastá do ohrozenia životných záujmov Slovenskej republiky. Narastajú 
také aktivity, ako napr. obchod so zbraňami a drogami, obchodovanie s deťmi a ženami a pranie špinavých peňazí. 
Existuje riziko ich prepojenia na orgány verejnej moci a verejnej správy, ako aj na hospodárske subjekty.  Narastá 
rozsah a nebezpečnosť pôsobenia medzinárodného terorizmu. 
Kriminalizácia sociálnych vzťahov je rizikom, ktoré môže prerásť až do ohrozenia životných záujmov Slovenskej 
republiky. Zaznamenávame nárast organizovaného zločinu, ktorý sa prejavuje v oblasti násilnej kriminality 
vrátane vydierania, lúpeží a vrážd. Vnútornú stabilitu štátu ovplyvňuje nárast ekonomickej kriminality(podvody, 
sprenevery majetku a finančných prostriedkov, daňové úniky) spolu s majetkovou kriminalitou, ktorá saprejavuje 
krádežami. Narastajúcu tendenciu majú násilné formy kriminality, trestné činy so zbraňou, výpalníctvo, 
kriminalita maloletých, mladistvých a sociálna kriminalita. Súčasťou tejto skupiny rizík je aj korupcia, zneužívanie 
právomocí a postavenia verejných činiteľov, sprenevera verejných prostriedkov a klientelizmus. Prehlbujúca sa 
korupcia ohrozuje samotné základy právneho a spoločenského systému. Rizikovým faktorom je aj tendencia 
narastania tolerancie niektorých sociálnych skupín voči xenofóbii a rasizmu. 
Zlyhanie alebo cielené narušenie informačných systémov prostredníctvom informačného pirátstva a informačného 
terorizmu ako dôsledok rozmachu informatizácie spoločnosti môže ohroziť všetky zložky bezpečnosti Slovenskej 
republiky. 
Nadmerná závislosť Slovenskej republiky od nestabilných zdrojov niektorých základných surovín a energie a ich 
dopravy vyvoláva riziko, ktoré môže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej prosperity a stability, ale aj 
bezpečnosti štátu. 
Negatívny demografický vývoj prejavujúci sa v postupnom poklese podielu práceschopného obyvateľstva k 
občanom dôchodkového, neproduktívneho veku negatívne vplýva na únosnosť sociálneho systému, ktorý môže 
stratiť schopnosť zabezpečiť funkčnosť sociálnej siete a ohroziť sociálnu stabilitu v štáte. Toto riziko je umocnené 
zhoršovaním zdravotného stavu občanov a poklesom úrovne ich výchovy a vzdelávania. 
Environmentálne ohrozenia spojené s narušovaním životného prostredia často prekračujúce hranice štátov môžu 
bezprostredne ovplyvňovať bezpečnosť štátu. Súčasťou týchto ohrození sú priemyselné a technologické havárie, 
prírodné katastrofy a pohromy, ktoré svojou nepredvídateľnosťou, charakterom a dôsledkami predstavujú 
permanentné nebezpečenstvo ohrozenia životov a majetku vo veľkom rozsahu. 
Zníženie potravinovej bezpečnosti štátu pod prahovú úroveň je rizikom, ktoré môže prerásť do ohrozenia 
bezpečnosti Slovenskej republiky.2 

                                                             
1 JUDr. Stanislav Križovský, PhD. Director of Department of Citizen Security, University of Security management, Kukučínova 17, 040 
01 Košice, Slovak Republic 
2 MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky. 2005 
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Bezpečnosť 

Bezpečnosť je vysoko cenená hodnota každého človeka. Človek od počiatkov svojej existencie neustále 
posudzoval svoju bezpečnosť. Zároveň je potrebné zdôrazniť subjektívny pohľad na bezpečnosť, každý človek 
hodnotí svoju osobnú bezpečnosť v tak rozsiahlych a zložitých podmienkach súčasnej civilizácie. Pre každého 
jednotlivca je najdôležitejšia jeho vlastná bezpečnosť. Môžeme povedať, že ide o bezpečnostnú prestíž. Máme do 
činenia s rýchlym rozvojom civilizácie, čo vytvára predpoklady pre narastajúce a mnohostranné nebezpečenstvá. 
Prudký vedecko-priemyselný rozvoj vytvára priemyselnú civilizáciu. Podľa Wyzykowského a Kwiatkowského, 
„Boj o svetovú bezpečnosť prebieha na niekoľkých platformách. Tento boj si vyžaduje veľké odhodlanie a 
koordináciu v globálnom meradle“3 

Vo vývoji ľudstva vystupujú do popredia dva aspekty bezpečnosti. Prvý aspekt bezpečnosti súvisí s  
nebezpečenstvami prírodnej povahy, ktorú prezentovali prírodne živly, dravá zver apod. Druhý aspekt súvisí 
s nebezpečenstvami sociálnej povahy. Ľudia oddávna vnímali svoje postavenie v prostredí zápasu dobra, ktoré sa 
stotožňovalo s bezpečnosťou, istotou a zla, ktoré predstavovalo nebezpečenstvo pre život a majetok človeka.  

Aj keď sa na problém bezpečnosti môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu, bezpečnosť je vo svojej podstate 
nedeliteľná a komplexná. Buď je, alebo nie je. Aby sa človek mohol cítiť bezpečný, musí žiť v bezpečnom svete, 
ktorý je tvorený priaznivými sociálno-ekonomickými podmienkami, bezpečným domom, mestom, regiónom, 
bezpečnou krajinou.  

Bezpečnosť je považovaná za multifaktorový a mnohoúrovňový fenomén, ktorého obsah, štruktúra a 
funkcie presahujú hranice nielen jedného vedného odboru, ale dokonca i celých vedných 
oblastí4.Multidimenzionalita bezpečnosti umožňuje analyzovať jej rozmery - vonkajšie, vnútorné, 
politické, ekonomické, environmentálne, sociálne, subjektívne, objektívne, individuálne, policajné, 
vojenské, občianske, spoločenské, ľudské, technologické, kvantitatívne, kvalitatívne, a iné. 

Bezpečnosť v negatívnom a pozitívnom význame 

F. Škvrnda poukazuje, že v teórii bezpečnosti možno rozlišovať tradičné, alebo negatívne vymedzenie a moderný, 
pozitívny pohľad na bezpečnosť. Podľa spomínaného autora sa bezpečnosť negatívne vymedzovala v protiklade 
k nebezpečenstvu, predovšetkým ako absencia vonkajších hrozieb. V tomto prístupe sa zdôrazňovala ochrana 
subjektu pred vonkajšími hrozbami predovšetkým vojenského charakteru. Treba pripomenúť, že subjektom 
bezpečnosti bol myslený predovšetkým štát a nie jednotlivec a bezpečnosť mala „štátno-centristický“ charakter. 
To znamená, že obrana pred vonkajšími i vnútornými hrozbami bola ústredne a rigidne riadená orgánmi štátu. 

Pozitívne vnímanie bezpečnosti sa začalo profilovať v 80. rokoch dvadsiateho storočia, predovšetkým v súvislosti 
s ukončením studenej vojny. Nová koncepcia prekonáva tradičné zdôrazňovanie vojenského rozmeru bezpečnosti 
a bezpečnostných hrozieb a do popredia sa dostáva skúmanie takých sociálnych fenoménov, akými sú5: 

- politické bezpečnostné hrozby, 
- ekonomické bezpečnostné hrozby, 
- sociálne bezpečnostné hrozby, 
- environmentálne bezpečnostné hrozby. 

 
Na označenie nevojenských aspektov bezpečnosti sa používa tiež pojem mäkká bezpečnosť. Nový prístup 
k bezpečnosti zdôrazňuje najmä fakt, že v ňom „nejde len o prežitie subjektu v spoločnosti, ale prioritne je spojený 
s požiadavkou dosiahnutia rozvoja subjektu. Bezpečný už nie je len ten subjekt, ktorému nehrozí nebezpečenstvo 
zvonku, ale iba taký, ktorý je schopný rozvíjať sa najmä zo sociálno-ekonomického hľadiska.“6 Subjektom 
bezpečnosti už nie je predovšetkým štát, ale aj organizácie, sociálne skupiny a jednotlivci.  V tejto súvislosti 

                                                             
3Wyżykowski A, Kwiatkowski K, Wprowadzenie do zagadnieńprzestrzenibezpiecznej, w: (pracazbiorowa pod red. Wyżykowskiego A.) 
Przestrzeńbezpieczna, Kraków 2004, s. 5 – 14. 
4MAREŠ, M. Bezpečnost. In : Česká bezpečnostní terminologie. Výklad základníchpojmů, Brno: ÚSS VA v Brně, 2002, 113 s. (výstup 
z řešenívýzkumného úkolu S-1-031: Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů do roku 2015 s výhledem do 
roku 2025). 
5Hofreiter, L., Križovský, S., Manažérstvo bezpečnostných systémov 1.vyd. - Košice :  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2007. - 
130 s. - ISBN 978-80- 
6 ŠKVRNDA, F.: Spravodajské služby a bezpečnosť sveta. Bratislava : EU v Bratislave 2007, s. 31. 
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upozorňuje J. Stanczyk na antropocentrické chápanie bezpečnosti, ktoré súvisí s už spomínaným rozvojom 
a existenciou človeka ako spoločenského tvora.7 

 

Vnímanie bezpečnosti 
 
Prirodzenou ľudskou vlastnosťou je vnímať svoju bezpečnosť alebo nebezpečenstvo na základe signálov 

a vnemov zmyslovými orgánmi, inštinktívnych reakcií organizmu, intuície. Ak posudzujeme bezpečnosť štátu, 
túto funkciu plnia rôzne  bezpečnostné služby, spravodajské orgány ap. Vnímanie bezpečnosti, resp. schopnosť 
komplexného vnímania bezpečnosti nie je samozrejmosťou. Táto schopnosť je ovplyvnená profesijnou orientáciou 
hodnotiteľa, ale aj jeho schopnosťami, zručnosťami a inými predpokladmi. Ak berieme do úvahy profesiu 
hodnotiteľa (analytika), potom sa stretneme s tým, že inak vníma bezpečnosť vojenský stratég, inak politológ, inak 
sociológ alebo špecialista na informačnú bezpečnosť.  

Z pohľadu človeka má bezpečnosť alebo ohrozenie význam subjektívneho  vnímania jednotlivca (sociálneho 
objektu) o neprítomnosti alebo prítomnosti ohrození svojej existencie. 

Subjektívne vnímanie bezpečnosti poukazuje na8: 
- uvedomenie sireálneho ohrozenia svojej bezpečnosti, 
- neuvedomenie si (nevnímanie) ohrozenia svojej bezpečnosti, 
- uvedomenie si nemožnosti aktívne čeliť ohrozeniu, 
- vnímanie  ohrozenia, ktoré reálne neexistuje (obsesia). 

Pocit bezpečnosti je podľa Baumana predpokladom na dosiahnutie sebauspokojenia, na rozumnú 
a zmysluplnú činnosť a tvorivé myslenie. Pre  súčasnú spoločnosť je charakteristická skôr strata pocitu bezpečnosti 
a nárast fenoménu násilia. Vnímanie zhoršovania stavu  bezpečnosti sa  vzťahuje na tri základné problémy: 

- či bude zaistená bezpečnosť osobného majetku a všetkého, čo človek získa alebo nadobudne, 
- či môžeme mať istotu, že budeme mať vždy dostatok informácií pre každodenné rozhodovanie, 
- či bude garantovaná ochrana zdravia človeka a životného prostredia.9 

Vnímanie bezpečnosti môže byť aj klamlivé a nemusí zodpovedať reálnej situácii. Problém je v tom, že nie 
všetky ohrozenia sú bezprostredne registrované zmyslovými orgánmi človeka. Ide najmä o ohrozenia, ktorých 
pôvodcom je iný človek, iní ľudia, iné štáty, ktorí skrývajú, utajujú alebo maskujú svoje skutočné zámery. Iná 
možnosť je, ak človek alebo spoločnosť podľahne neprimeranej sekuritizácii určitého problému a prijíma 
neprimerané bezpečnostné opatrenia, aj keď si to objektívna situácia nevyžaduje. Napriek tomu nie je možné 
subjektívne vnímanie bezpečnosti ignorovať. 

Existuje päť rôznych možností, ako môže človek reagovať na existujúce a vnímané nebezpečenstvo. Z týchto 
piatich spôsobov reagovania si môže človek vybrať pri rozhodovaní o riešení ľubovoľného problému. Jedná sa 
o týchto päť možností: 

- odstrániť, eliminovať  zdroj ohrozenia, 
- ustúpiť, cúvnuť  pred nebezpečenstvom,  
- vyhnúť sa nebezpečenstvu,  
- ignorovať nebezpečenstvo a prijať riziko,     
- rezignovať na svoju ochranu a podľahnúť nebezpečenstvu. 

 

Do tejto schémy spadajú rôzne ľudské činnosti, rôzne situácie, ktoré sa vyskytujú v živote človeka. Každú reakciu 
je možné zahrnúť do jednej s uvedených kategórií.  K typickým reakciám normálneho človeka, resp. zdravej 
spoločnosti by mala patriť snaha o odstránenie či eliminovanie zdrojov ohrozenia svojej bezpečnosti.  
 
 

                                                             
7 Por. STANCZYK, J.: Wspólczesnepojmowaniebezpieczeństwa. Warszawa : PAN 1996, s. 15-20.  
8HOFREITER, L., KRIŽOVSKÝ, S., Manažérstvo bezpečnostných systémov 1.vyd. - Košice :  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 
2007. - 130 s. - ISBN 978-80- 
9HOFREITER, L.  Securitológia. AOS, L.Mikuláš, 2006. 
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Organizovaný zločin 
 
Po zániku rizika globálneho ozbrojeného konfliktu ako dôsledku bipolárneho sveta sa stáva organizovaný zločin 
jedným z najvážnejších rizík  súčasného i budúceho sveta, jedným z najväčších ohrození stability, bezpečnosti , 
vývoja a prosperity občianskej spoločnosti. 

Na svetovej konferencii konanej pod záštitou OSN v novembri 1994 v Neapoli boli sformulované tieto 
charakteristiky organizovaného zločinu:  

- Ide o skupinovú organizáciu, ktorej cieľom je páchanie zločinov. 
- Príznačná je hierarchická stavba alebo osobnostné vzťahy, ktoré dovoľujú vodcom kontrolu 

skupiny. 
- Jeho kriminálne aktivity charakterizuje násilie, zastrašovanie alebo korupcia, pričom tieto metódy 

sa používajú na  produkciu zisku alebo na kontrolu teritória a trhu. 
- Pranie špinavých peňazí a nezákonný zisk sa používa ako prostriedok na podporu zločineckej 

aktivity, ako aj na  financovanie snáh infiltrovať legálnu ekonomiku.  
- Zjavný je potenciál na expanziu do akýchkoľvek nových aktivít a do aktivít mimo rámec národných 

hraníc. 
- Existuje spolupráca s ostatnými zločineckými skupinami v rámci medzinárodného organizovaného 

zločinu. 
 

Na základe týchto charakteristík  možno organizovaný zločin definovať ako spôsob páchania úmyselnej trestnej 
činnosti skupinovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie maximálneho finančného zisku alebo 
získanie vplyvu na spoločenský život bez ohľadu na použité prostriedky. 

Organizovaný zločin je definovaný aj ako plánovité a snahou po zisku alebo moci motivované spáchanie trestného 
činu alebo páchanie – dlhšiu či neurčitú dobu- trestných činov, ktoré sú  vo svojom súhrne zvlášť závažné, pokiaľ 
sa na páchaní tohto alebo týchto trestných činov  podieľajú viac ako dve osoby, ktoré  

- majú medzi sebou rozdelené úlohy, 
- konajú konšpiratívne, 
- používajú štruktúry, podobajúce sa živnosti alebo obchodu, 
- používajú násilie alebo iné prostriedky vhodné na zastrašenie,  
- ovplyvňujú aspoň jednu z týchto sfér: hospodárstvo, politiku, hromadné oznamovacie prostriedky,  

štátnu  či verejnú správu, justíciu alebo políciu. 
 

Z tejto definície vyplýva, že podstatou organizovaného zločinu je komplexná forma protiprávneho a spoločensky 
vysoko nebezpečného konania medzinárodných organizovaných skupín alebo zločineckých organizácií 
operujúcich na území viacerých štátov, ktoré profitujú z procesu transformácie posttotalitných krajín a 
ich nedokonalého zákonodarstva. Medzi základné podmienky pre vývoj a činnosť medzinárodného 
organizovaného zločinu patria : 

- liberalizácia politického života, 
- rastúca internacionalizácia hospodárskych a sociálnych vzťahov, 
- voľný pohyb tovarov a kapitálu, 
- sloboda rozhodovania v trhovom hospodárstve, 
- nedotknuteľnosť bankového a daňového tajomstva, 
- otvorenie hraníc a zvýšená mobilita ľudí, 
- rozvoj informačných technológií a globálnych informačných sietí, 
- stále sa rozširujúci bezhotovostný platobný styk a elektronický obchod, 
- rastúca anonymita, podporovaná využívaným právom na ochranu osobnosti a informácií a iné. 
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V celom európskom priestore je za vážny problém považovaný organizovaný zločin,  ktorý využíva  
technologický pokrok a celý potenciál  tzv. CrimeIndustry, nové komunikačné metódy a snaží sa prenikať do 
všetkých oblastí verejného života. Jeho aktivity sa sústreďujú na nelegálnu výrobu a distribúciu drog, nelegálnu 
migráciu, obchodovanie s ľuďmi, prostitúciu,  počítačové pirátstvo, krádeže duševného vlastníctva, finančnú 
kriminalitu, a pod. Medzinárodný organizovaný zločin je zdrojom financií aj ľudských zdrojov pre terorizmus, 
podieľa sa na šírení zbraní hromadného ničenia a aktívne využíva regionálnu nestabilitu pochádzajúcu z konfliktov 
a nedostatočnú štátnu moc zlyhávajúcich štátov. Ako globálny fenomén ohrozuje nielen bezpečnosť a ekonomickú 
stabilitu štátov, ale prispieva k destabilizácii svetového hospodárskeho systému. Jeho aktivity oslabujú integritu 
štátu, ohrozujú funkčnosť, nezávislosť, ústavnosť a demokratický charakter jeho orgánov a finančných inštitúcií. 
Organizovaný zločin pritom využíva a rozširuje korupciu a vytvára nelegálnu ekonomiku. Jeho nebezpečnosť 
narastá s možnosťou, že prerastie do politických a vládnych štruktúr a získa reálny vplyv na fungovanie 
a  správanie sa štátu. 

 
Extrémizmus 
 

Extrémizmus je jeden z najnebezpečnejších protispoločenských javov. Vo všeobecnej rovine je takto označované 
každé jednanie, ktoré sa významným spôsobom odlišuje od bežného správania, čo však neznamená len kriminálne 
konanie. 

Extrémizmus (lat.) – je záľuba v extrémoch; výstrednosť, krajnosť, výnimočnosť; prepiato radikálne konanie, 
počínanie, názory a pod.10Za jednu z príčin vzniku extrémizmu môžeme považovať prítomnosť intolerancie 
v spoločnosti, ktorý túto využíva a podporuje ju. Intolerancia je základom ideológie väčšiny extrémistických 
skupín. 

Často býva veľmi zložité určiť, kto je extrémista a kto nie, pretože hranica medzi extrémizmom a normálnym 
správaním je veľmi široká a nejasne formulovaná. Keď je za extrémistu označený človek, ktorý podľa svojho 
názoru vykonáva vysoko záslužnú činnosť, obvykle sa pohoršuje. Tiež sa ho môže dotknúť to, že je postavený na 
rovnakú úroveň svojim rovnako označovaným nepriateľom. Tieto postoje vychádzajú z odlišného obsahového 
hodnotenia aktivít, ktoré v zásade možno rozdeliť do troch skupín.  11 

Prvá skupina sa usiluje o realizáciu ušľachtilých a humánnych cieľov, ale spôsobom, ktorý viac či menej porušuje 
zákon. Jej členovia presadzujú humánne hodnoty nežiaducim spôsobom. Príslušníci druhej skupiny sa pokúšajú 
presadiť svoje predstavy o fungovaní spoločnosti, ktoré odporujú všeobecným normám morálky a humanity 
spôsobom, ktorý im umožňuje platný právny poriadok. Príslušníci tretej skupiny sa snažia o realizáciu svojich 
neľudských a protizákonných ideí protizákonnými a neľudskými spôsobmi. Príslušníkov tejto skupiny možno 
úplne oprávnene označiť za extrémistov 12. 

Pojem extrémizmu je interpretovaný v rôznych krajinách rôznym spôsobom. V Nemecku sa rozumejú pod pojmom 
extrémizmus „všetky iniciatívy a aktivity politických strán, skupín, hnutí a jednotlivých osôb, ktoré vystupujú 
legálnymi aj násilnými prostriedkami proti nemeckej ústave. Do tohto pojmu je zahrnutý ľavicový aj pravicový 
extrémizmus a extrémistické aktivity cudzincov ohrozujúcich bezpečnosť“.13 

Vo Veľkej Británii sa pojem „extrémizmus“ zásadne nepoužíva z toho dôvodu, že je považovaný za nepresný. 
Namiesto neho používajú presne definované pojmy, napr. terorizmus, subverzia, sabotáž a pod..V Českej republike 
pod pojmom extrémizmus chápu súhrn verbálnych, grafických, fyzických a iných aktivít s ideologickým 
kontextom vyvíjaným jedincom alebo zoskupením, zameraných do blízkeho okolia alebo na vopred zvolené ciele, 
útočiace proti spoločenskému usporiadaniu, princípom zakotveným v ústave a zákonoch, proti parlamentnej 
demokracii a humanitným princípom. Nevyhnutnou podmienkou extrémizmu je, že sa proti spomínaným 
princípom používajú aj nelegálne prostriedky. 14 

                                                             
10IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. 1993. Vreckový slovník cudzích slov. Bratislava: Kniha-spoločník, 1993. 848 s. 
11KRIŽOVSKÝ, S.,KAVEČANSKÁ, A., 2001.Vymedzenie a charakteristika systému metód poznania radikalizmu. In: Zborník vedeckých 
prác, Manažérstvo bezpečnosti, VŠBM v Košiciach 2009, s.104-107 
12CHMELÍK, J. 2001. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. 172 s. 
13 Bezpečnostná správa za rok 1999 Spolkového úradu na ochranu ústavy. Bonn, 2000. 225 s; s.207 
14MINISTERSTVO VNÚTRA. Zpráva o postupu státních orgánu pri postihu trestné činnosti motivované rasismem a xenofóbií nebo páchané 
příznivci extrémistických skupin a o aktivitách extremistickýchuskupení na území České republiky v roce 1998. Praha: MV ČR, 1999. 97 s. 
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Medzi charakteristické črty extrémizmu patrí jeho ideová motivácia a vo väčšine prípadov absencia hmotných 
pohnútok. To znamená, že páchateľ sa nechce obohatiť a je odhodlaný aj k obetiam. V tomto sa extrémizmus líši 
od ostatných kriminálnych trestných činov, ktoré vychádzajú z egoistických záujmov, ako napríklad 
uspokojovanie pudových potrieb, dosiahnutie hmotného zisku alebo získanie moci a vplyvu.15 

 

Environmentálne riziká 
 

Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje medzi atribúty zdravého životného prostredia: čisté ovzdušie, 
bezpečnú pitnú vodu a jej dostatok, bezpečné a výživovo vhodné potraviny, stabilné globálne ekosystémy vhodné 
pre ľudí.16 

Medzi najväčšie ekologické riziká patria: globálne otepľovanie a degradácia ozónovej vrstvy, znečistenie 
ovzdušia, vody a pôdy, ohrozenie biodiverzity a lesných zdrojov, nadmerná spotreba prírodných zdrojov, 
nadmerná produkcia odpadov, ktoré sa prejavujú vo všetkých oblastiach materiálneho bytia ľudstva. Zaujímavé 
sú výsledky analýzy počtu prírodných katastof a vzniknutých škôd vo svete, ktoré vykonala Mníchovská 
zaisťovacia spoločnosť. Ekonomické straty spôsobené prírodnými kastrofami sa vo svete za posledných 30 rokov 
zvýšili deväťkrát a počet prírodných katastrof približne trikrát. Podľa výskumov na základe Európskej databázy 
pre pohromy (EM - DAT) bolo od roku 1 990 zaznamenaných v Európe viac ako 1 200 prírodných udalostí, ktoré 
postihli viac ako 48 mil. ľudí a spôsobili viac ako 112 000 úmrtí. Nárast škôd je podľa analýzy spôsobený 
predovšetkým zvýšením koncentrácie ľudskej populácie, stavbami v rizikových oblastiach a postupným 
zhoršovaním životného prostredia. Znečisťovanie prostredia ohrozuje nielen zdravie ľudí, ale i existenciu fauny 
a flóry, ohrozuje zdroje pitnej vody.17 

Dôsledkom agresívneho „voľného trhu“ akým je slobodný pohyb kapitálu je, že kapitál migruje do krajín, 
v ktorých netreba rešpektovať požiadavky na ochranu životného prostredia najnižšie. Takéto správanie zapríčiňuje 
ďalšiu ekologickú a sociálnu devastáciu už tak zaostalých či zaostávajúcich krajín. Degradácia životného 
prostredia sa stala príčinou aj tzv. environmentálneho utečenectva. Čoraz viacej ľudí opúšťa svoje domovy kvôli 
poškodenému životnému prostrediu, príčinou environmentálnej migrácie je erózia a znečistenie pôdy, 
dezertifikácia a vysýchanie vodných zdrojov. Týmto javom je  najviac postihnutá  oblasť Blízkeho Východu, 
južnej Ázie, severná a západná Čína, subsaharská Afrika a časti Mexika.  

 

Demografické riziká 
 

Demografické riziká sú spojené s populačnou stagnáciou vo vyspelých krajinách, ktorá je v protiklade s neriadenou  
populačnou explóziou v časti rozvojového sveta so zlými sociálno-ekonomickými podmienkami života 
a následnou migráciou v globálnom rozsahu; populačný vývoj v krajinách tretieho sveta má vplyv na stabilitu 
a mocenskú rovnováhu. V dôsledku populačnej explózie v týchto krajinách sa pri uplatňovaní geopolitických 
kritérií  stráca vplyv vyspelých krajín a väčšina z nich sa ocitne v kategórii „malých krajín“. Nepriaznivý 
demografický vývoj (populačná explózia) spolu s urbanizáciou rýchle rastúcich populácií, vedú najmä 
v chudobnejších krajinách k zvyšovaniu chudoby más, k nezamestnanosti miliónov mladých ľudí, u ktorých 
narastá miera frustrácie geometrickým radom. Títo sú potom omnoho náchylnejší podľahnúť agitácii 
extrémistických hnutí alebo stať sa členmi organizovaných zločineckých skupín18. Narastanie chudoby v týchto 
krajinách zvyšuje riziko, že sa stanú zdrojom konfliktov. Populačná explózia v rozvojových krajinách vyvoláva 
negatívne reakcie vo vyspelých krajinách, pretože tu existuje obava, že rýchlo rastúce populácie postupne vytlačia 
tie, ktoré stagnujú alebo dokonca ubúdajú. 

To dokumentuje aj na nasledujúci obrázok 1, na ktorom je mapa zmien v populácii na základe štatistických údajov 
z roku 2012/2013. 

                                                             
15Metodika odhaľovania, objasňovania a dokumentovania trestnej činnosti motivovanej rasovou, národnostnou a inou neznášanlivosťou alebo 
páchanej priaznivcami extrémistických skupín. Bratislava: Prezídium PZ, 2001, 78 s. 
16 KLEMENT A KOL., 2011. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. 1. Vydanie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo PRO, 2011. 664 
str. ISBN 978-80-8957-29-0  
17 Klement a kol., 2011. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. 1. Vydanie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo PRO, 2011. 664 str. 
ISBN 978-80-8957-29-0 
18KRIŽOVSKÝ, S., MESÁROŠ, M., 2011. Bezpečnostné aspekty globalizácie.In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnosť 
a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o., 2011. - ISBN 978-80-970277-6-
6. - S. 113-121. 
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Obr. 1 : Mapa priemerných zmien v populácii vytvorená na základe štatistík z roku 2012/2013 (indexmundi.com) 
  
 
Migrácia 

 
Migrácia sa, (napriek tomu, že z mnohých hľadísk predstavuje pozitívny a užitočný fenomén) svojimi politickými, 
ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi, populačnými, environmentálnymi, bezpečnostnými a inými dosahmi 
zaraďuje medzi kľúčové civilizačné výzvy.19Kombinácia populačnej explózie spolu so  zmenšovaním zdrojov 
obživy v rozvojových krajinách má za následok narastajúcu migráciu, a to jednak vnútornú (z vidieka do miest), 
ale aj z jednej krajiny do inej.  

Dôsledky vnútornej migrácie sa prejavujú v problémoch veľkých miest, ktoré nedokážu čeliť prílivu obyvateľov  
aj zodpovedajúcim tempom bytovej výstavby, vznikajú problémy v doprave, v zásobovaní potravinami, vodou, 
v zabezpečení sociálnych služieb ap. 

Vo veľkomestách často vznikajú v dôsledku migrácie chudobného, najmä vidieckeho obyvateľstva slumy, 
v ktorých absentuje akákoľvek vybavenosť, hygiena, možnosť získať potravu a peniaze je minimálna. Vysoký 
počet obyvateľov v mestách spôsobuje aj problémy s likvidáciou odpadu, ktorý je v nich vyprodukovaný. Riziko 
je najmä v tom, že sa problémy chudobných a zaostalých oblastí, ale i z oblastí konfliktov budú v dôsledku 
migrácie  koncentrovať na relatívne malom priestore.20 

Dôsledky migrácie z jednej krajiny do druhej  môžu vyvolávať sociálne konflikty, prisťahovalci sa často stávajú 
obeťami organizovaného zločinu, rasovo a nábožensky motivovaných útokov zo strany extrémistov. Ale aj zo 
strany domáceho obyvateľstva je zrejmá obava, že pokiaľ bude pokračovať prisťahovalectvo takýmto tempom, 
oni sami sa môžu stať menšinou. 21 

Samotná migrácia tak na jednej strane slúži ako bezpečnostný ventil tým, že uvoľňuje  sociálne napätie 
v chudobných regiónoch, na strane druhej prispieva k preneseniu etnických a sociálnych konfliktov  medzi štátmi, 
regiónmi, ba dokonca aj medzi kontinentmi. 

Dôsledky narastajúceho nelegálneho migračného tlaku už pociťuje aj Slovenská republika. Nekontrolovateľná 
migrácia je rizikom, ktorého závažnosť pre Slovenskú republiku narastá aj napriek tomu, že v súčasnosti nie je 
hlavným cieľom migračných tokov. Slovenská republika je "nárazníkovým" štátom medzi členskými štátmi 

                                                             
19KRIŽOVSKÝ S.:Migrácia, chudoba, nezamestnanosť – bezpečnostné aspekty, In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou Migrácia,chudoba, nezamestnanosť, UPJŠ Košice,Košice 2009, ISBN 978-80-970306-0- 
20KRIŽOVSKÝ S.:Resocializácia-profilaktika zločinnosti spojenej s migráciou, In: Zborník vedeckých prác Zagadnienia readaptacji 
spolecznej skazanych, Vydavateľstvo Univerzity Rzeszow, Rzeszow 2009, ISBN 978-83-7338-497-2, s. 279-284 
21KRIŽOVSKÝ S.:Migrácia, chudoba, nezamestnanosť – bezpečnostné aspekty, In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou Migrácia,chudoba, nezamestnanosť, UPJŠ Košice,Košice 2009, ISBN 978-80-970306-0-5 
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Schengenskej dohody a rizikovými oblasťami sveta, ktoré sú dlhodobo zdrojom emigrácie smerom do Európy Po 
začlenení Slovenska do Európskej únie  a po očakávanom vstupe do schengenského priestoru sa však zmení 
charakter krajiny z tranzitnej na cieľovú.  

Z hľadiska štruktúry krajín pôvodu migrantov sú čoraz menej medzi nimi zastúpené krajiny s prebiehajúcimi 
vojnovými konfliktami. Nelegálni migranti pochádzajú prevažne z ekonomicky slabších krajín, sú bez finančných 
prostriedkov, ide o sociálne odkázané skupiny osôb a práve tieto sa dopúšťajú na území našej krajiny rôznej 
protispoločenskej činnosti (od priestupkov až po závažnú trestnú činnosť, vrátane pôsobenia v štruktúrach 
organizovaného zločinu), ktorá je pre nich zdrojom obživy. 

Je predpoklad, že nelegálne migračné pohyby cez územie Slovenskej republiky budú vykazovať narastajúci trend 
ako dôsledok nestabilnej situácie na Strednom a blízkom strednom Východe, na Balkáne  v niektorých ázijských 
krajinách, nízkej výkonnosti ekonomík niektorých východoeurópskych a ázijských štátov a z toho vyplývajúcich 
sociálnych problémov. V súčasnosti tento narastajúci trend nelegálnych migračných pohybov výrazne ovplyvňuje 
boj proti terorizmu, ktorého útoky zaznamenali nesmiernu intenzitu. S tým sa objavuje aj riziko, že sa na územie 
Slovenska môžu nelegálne ocitnúť i príslušníci teroristických skupín.22 

 

Potravinové riziká 
 
Potravinový (nutričný) problém nesúvisí ani tak s celosvetovým nedostatkom potravín, ako s tým, že miesta 
produkcie potravín nie sú totožné s miestami ich spotreby.  Dnes žije na Zemi asi 500 miliónov ľudí v Európe, 
severnej Amerike, Austrálii a v ďalších rozvinutých oblastiach, ktorí sú skutočne zabezpečení prebytkom potravín. 
Na druhej strane  nedostatkom potravín trpí asi 852 miliónov ľudí, z toho je asi 96 %  v rozvojových krajinách, 3 
% v transformujúcich sa krajinách a zvyšok je v rozvinutých krajinách. Ročne zomiera následkom hladu asi 5 
miliónov detí.  

Potravinové riziká však nie sú ani tak ani problémom zdrojov, ako sociálno-ekonomickým a politickým 
problémom z jednej strany a geograficko-prírodným problémom zo  strany druhej (napr. vysušovanie pôdy, 
likvidácia úrodných vrstiev pôdy ap.). K zostreniu potravinových problémov môžu prispieť i narušenie 
hospodárskych väzieb a nedostatočná, resp. nedokonalá agrárna politiky krajín. Dôsledkom môže potom byť 
nielen lokálny deficit potravín, ich nízka kalorická hodnota, nedostatok prírodných vitamínov a živočíšnych 
bielkovín ale i  ďalšie prehlbovanie rozporov medzi miestami produkcie a spotreby potravín. 

Potravinové problémy  prehlbuje aj nerovnomerný demografický vývoj, najmä v rozvojových krajinách. Ak bol 
v druhej polovici minulého storočia v rozvinutých krajinách priemerný ročný prírastok  obyvateľov okolo 1 %, 
v rozvojových krajinách bol ročný prírastok 2,2 %. Práve v rozvojových  krajinách sa očakáva až 95 % celkového 
prírastku obyvateľstva Zeme. Produkcia a spotreba potravín však tomu nezodpovedá. Na druhej strane vyspelý 
svet, ktorého podiel na svetovej populácii stále klesá, neustále zvyšuje svoj podiel na spotrebe potravín.23 

Rozpor medzi demografickým vývojom a potenciálom Zeme sa prejavuje aj znižovaní priemernej výmery 
poľnohospodárskej pôdy na jedného obyvateľa. Trvalý absolútny pokles pôdneho fondu je zapríčinený najmä jej 
devastáciou, znečisťovaním, premenou na urbanizované plochy, ťažobné priestory ap.  

Nemožnosť riešiť potravinový problém v mieste jeho vzniku je daný aj tým, že v problémových oblastiach 
neexistujú, alebo existujú len v obmedzenej miere, zodpovedajúce materiálne a technologické podmienky, 
zmenšuje sa výmera poľnohospodársky využiteľnej pôdy, zhoršujú sa klimatické podmienky pre 
poľnohospodársku produkciu ap. Afrika, napriek tomu, že je kontinent najviac postihnutý hladom, je jediný 
kontinent, ktorý od roku 1970 nevyrába dostatok potravín pre svoju výživu.    
 
 
 
 
 
 

                                                             
22KRIŽOVSKÝ S.:Migrácia, chudoba, nezamestnanosť – bezpečnostné aspekty, In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou Migrácia,chudoba, nezamestnanosť, UPJŠ Košice,Košice 2009, ISBN 978-80-970306-0-5 
23MESÁROŠ, M. ZOUBEK, M.  KELEMEN, M., KRIŽOVSKY, S.: Bezpečnostno - právne aspekty globalizácie, Vysoká škola 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice, 2011, ISBN : 978-80-89282-47-0 , 261s. 
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Ekonomické riziká 
 

Ekonomické riziká sú najčastejšie vyvolané ekonomickými globalizačnými procesmi, internacionalizáciou 
priemyslovej, technologickej a informačnej základne; dôsledkom môže byť, že hospodárske krízy v jednotlivých 
oblastiach (v národných ekonomikách) môžu mať globálne vplyvy. 

Hospodárska, technologická, finančná, informačná a iná previazanosť dnešného sveta má za následok, že 
spoločnosť a jej infraštruktúra sa stáva lákavým cieľom anonymných, avšak mimoriadne nebezpečných činov, 
ktoré je ťažko predvídať.  Zraniteľnosť vyspelého sveta zvyšuje najmä rastúca komplexnosť a vzájomná 
prepojenosť moderných spoločností. Ekonomické a technologické systémy moderných spoločností  predstavujú  
sústavy uzlov (priemyslových oblastí či parkov, tovární, mestských centier) a spojení medzi nimi (diaľnice a cesty, 
železničné trate, elektrické vedenia, telekomunikačné siete a pod.). Vzájomná závislosť jednotlivých uzlov  je taká 
veľká, že zlyhanie jedného môže vyvolať zrútenie celého systému. 

Ekonomické problémy vyvolávajú aj chudobu, nepriaznivý stav a vývoj národných ekonomík, zadlženosť krajín, 
prehlbujúce sa rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Dlhová kríza rozvojových krajín trvá od roku 
1982, v súčasnosti sa ich dlh predstavuje už okolo 2,5 bilióna USD. Oficiálna rozvojová pomoc rozvojovým 
krajinám však činí len zlomok tejto sumy, pričom sa (vzhľadom na charakter vládnucich režimov v týchto 
krajinách) nemusí dostať k adresátom. Problémom, ktorý prehlbuje  nerovnomernosť vývoja, sú i také javy, ako 
odliv  kapitálu z rozvojových krajín, sprístupnenie trhov vyspelých krajín pre tovary z rozvojových krajín ap.   

Problémom súčasnej globálneho vývoja ekonomiky je i odtrhnutie monetárnej ekonomiky od reálnej ekonomiky24. 
Tvorba zisku dominuje nad uspokojovaním potrieb občanov, znižujú sa investície na zdravie  občanov, na 
vzdelanie, bytovú výstavbu ap. V záujme dosahovania nadmerných a nezdaniteľných ziskov vzniká sektor tzv. 
burzovo-špekulačnej virtuálnej ekonomiky, ktorý v konečnom dôsledku pôsobí negatívne na reálnu ekonomiku 
a znemožňuje uspokojovanie reálnych potrieb ľudí. Častým javom je, že rozhodujúce slovo v mnohých národných 
ekonomikách majú zahraniční investori, ktorých  jediným záujmom v danom štáte je dosahovať zisk. 

 S ekonomickými rizikami úzko súvisí aj spomínané demografické riziká a s nimi súvisiaci problém chudoby. Ako 
je možné vidieť na obr. 2 chudoba je súčasným aktuálnym problémom sveta.   

 
Obr. 2:  Mapa  % podielu ľudí žijúcich na hranici chudoby vytvorená na základe štatistík z roku 2012/2013 
(indexmundi.com) 
 
 
Zdravotné riziká 

 
Hrozby vzniku a šírenia nových chorôb,  nekontrolované šírenie  epidémií a nákaz  zvierat a dobytka a ďalšie 
infekčné ochorenia predstavujú globálnu hrozbu rozvoja ľudstva. Choroby ako HIV/AIDS, tuberkulóza a malária, 
nové infekcie ako vtáčia chrípka majú podstatný ekonomický a sociálny vplyv  na krajiny.  Šírenie nových chorôb 

                                                             
24  IVANIČKA, K., 2006. Globalistika. Poznávanie a riešenie problémov súčasného sveta. Bratislava, IURA EDITION, 2006.  
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sa stáva globálnym problémom, pretože v tomto prípade administratívne hranice skutočne nepredstavujú žiadnu 
prekážku. Existuje tu akási analógia so šírením organizovaného zločinu či počítačových vírov.  

S otázkou ochrany zdravia súvisí aj prístupnosť zdravotníckej starostlivosti najmä pre tých najchudobnejších, či 
už v krajinách tretieho sveta, alebo aj pre sociálne marginalizované skupiny vo vyspelých krajinách. Nedostatočne 
vybavené zdravotnícke zariadenia  v rozvojových krajinách ohrozujú nielen zdravie miestneho obyvateľstva, ale 
v dôsledku migrácie aj na iných kontinentoch.  

Výdobytky lekárskych vied nemajú rovnaký vplyv na predlžovanie ľudského života pre všetky vrstvy, v mnohých 
krajinách sa nedarí znižovať detskú úmrtnosť,  tuberkulóza sa začína objavovať aj v európskych krajinách, chorobu 
AIDS sa nedarí eliminovať a naopak, objavujú sa nové, nebezpečnejšie mutácie prenosných chorôb. 

 

Technologické riziká 
 

Špecifické postavenie majú technologické havárie, spôsobené technologickými hrozbami. Najhoršie dôsledky 
majú jadrové a priemyselné havárie. Sprísňovanie zákonov v oblasti prevencie priniesli Smernice SEVESO I,II, 
ktoré boli reakciou na havárie. Súčasný vývoj názorov a prítomnosť hrozieb sa úzko spája s komplexným 
ponímaním bezpečnosti v rámci existujúcej infraštruktúry. Do tejto kategórie patria aj technologické havárie 
mobilných zariadení, ktoré sa týkajú predovšetkým železničnej, leteckej, potrubnej a lodnej dopravy.  25 

 

ZÁVER 
 

Vytvorením sociálne udržateľnej a súdržnej spoločnosti bude dôvera občanov v schopnosť štátu zaistiť ich 
bezpečnosť narastať. Pokojné vykonávanie práce, podnikania a života bez strachu z ohrozovania trestnou 
činnosťou je základom pri vytváraní efektívnejšej a silnejšej spoločnosti. Cieľom je vybudovať kultúrnu 
spoločnosť, ktorá bude rešpektovať obyvateľov v ich  generačnej rozmanitosti, rasovej, jazykovej a náboženskej 
rozdielnosti; budovať programy, ktoré budú garantovať udržanie a rozvoj ľudských, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej životnej úrovni každého človeka.  Ochrana občana pred zločinom, pred 
jeho organizovanými formami, formami ústiacimi do terorizmu, ktoré neohrozujú len jednotlivcov a skupiny osôb, 
ale celú spoločnosť alebo jej značnú časť, nevynímajúc jeho miernejšie formy (z hľadiska účinku), napríklad 
v podobe vandalizmu, ktorý sa prejavuje najmä v našich mestách. Je preto nevyhnutné venovať pozornosť 
bezpečnosti na verejných priestranstvách a vo verejnej hromadnej doprave, domácemu násiliu, ale aj ďalším 
prejavom agresívneho a protispoločenského správania. Verejnosť musí mať istotu, že keď bol spáchaný trestný 
čin, bezpečnostné zložky urobia všetko pre to, aby zistili páchateľa,  a tomu bol súdom uložený primeraný trest. 
Pozornosť musí byť venovaná obetiam trestných činov, ale aj svedkom, ktorí majú obavy z poskytnutia svedeckej 
výpovede. Rovnako dôležité je zaoberať sa drogovou otázkou a alkoholizmom, ktoré často vedú ku kriminálnym 
aktivitám. Neustále zvyšovať povedomie občanov v tejto oblasti, včasné identifikovanie rizikového správania 
môže napomôcť k odvráteniu protispoločenského konania.  
Charakterizovať súčasný svet, súčasné bezpečnostné prostredie, nie je jednoduché. Je to svet plný rozporov, 
protirečení, ktoré sú sociálno-ekonomicky či geopoliticky determinované. Je reálnym faktom, že svet nebol nikdy 
tak vyspelý ako je v súčasnosti. Vyspelosť krajín „severu“, či „západu“ je v protiklade so zaostalosťou „juhu“,  
resp. krajín tretieho sveta. 
Svet nebol nikdy tak bohatý, ako je v súčasnosti. Bohatstvo na jednej strane je však konfrontované s nesmiernou 
chudobou v rôznych častiach sveta. Musíme si uvedomiť, že takmer 3 miliardy ľudí (čo je asi polovica svetovej 
populácie) žije z menej ako 2 EUR na deň. 45 miliónov ľudí zomiera každý rok na následky hladu a podvýživu.  

Súčasný svet je charakterizovaný na jednej strane ako bezpečný, pretože sa znížila pravdepodobnosť 
globálnej raketo-jadrovej vojny, ale na druhej strane sa objavili nové globálne bezpečnostné ohrozenia, ktoré sú 
menej predvídateľné, nadmieru diverzifikované a robia svet nebezpečným. 
Doterajší civilizačný vývoj nepriniesol  ľuďom len úspechy v oblasti technického rozvoja, uľahčujúceho život, ale 
i masu problémov, ktoré život sťažujú, alebo dokonca v niektorých prípadoch ho i priamo ohrozujú. Sú to najmä  
choroby, klimatické zmeny, narušenie ekologickej rovnováhy, vojny ap. Jednotlivé riziká spolu súvisia a navzájom 
sa ovplyvňujú, napr. demografické riziká s potravinovými, zdravotnými a pod. 
 

                                                             
25 KLEMENT A KOL., 2011. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. 1. Vydanie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo PRO, 2011. 664 
str. ISBN 978-80-8957-29-0 
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KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY BEZPEČNÉHO BÝVANIA 
 

Stanislav KRIŽOVSKÝ1 
 

Criminological aspects of safe housing 
 
 
ABSTRAKT: Štúdia prezentuje druhú časť výsledkov výskumu  umožňujúce identifikovať jednotlivé problémy 
týkajúce sa bezpečnosti bytových domov s dôrazom na kriminologické aspekty bezpečného bývania. Prípadovou 
štúdiou pre výskum bolo mesto Košice. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: bezpečnosť občanov, kriminologické aspekty, prevencia. 
 
ABSTRACT: The study presents the second part of the research results, which allows to identify different 
problems concerning the safety of residential homes with an emphasis on forensic aspects of safe housing. A case 
study for research was the city of Košice. 
KEYWORDS: security of citizens, legal aspects, prevention. 
 

 

ÚVOD A POPIS PROBLÉMU 

Pred podrobnejším rozborom aspektov bezpečného bývania v obytných domoch, je potrebné identifikovať 
niekoľko pohľadov na bezpečnosť ako fenomén sociálnej interakcie. Tieto pohľady, alebo rámcové vymedzenia, 
F. Škvrnda nazýva takto: 

- sociológia medzinárodných vzťahov, 
- vojenská sociológia, 
- sociálna patológia, 
- nevojenské bezpečnostné hrozby, ktoré nemajú patologický charakter. 

Sociologické aspekty, ktorým je venovaná pozornosť predstavuje popis  a vysvetlenie sociálne nežiaducich javov, 
ale z hľadiska efektívnosti je  cieľom poukázať aj na príčiny ich vzniku a možnosti ich následnej eliminácie.    

 Sociálno-patologické teórie najčastejšie vychádzajú z predpokladu, že v spoločnosti jestvujú dlhodobo 
štrukturálne nedostatky, ktoré jej členovia postihujú rôzne, nie rovnorodo. Najefektívnejším spôsobom boja proti 
týmto sociálne nežiaducim javom je prevencia, v ktorej sú najúčinnejšie sociálno-štrukturálne zmeny. Toto 
zdanlivo banálne tvrdenie nie je vôbec také samozrejmé ako sa na prvý pohľad zdá. U nás sa neraz stretávame 
s problematickými výrokmi, podľa ktorých je najúčinnejším predchádzaním sociálno patologických javov (najmä 
v prípade drogových závislostí) ich terapia, prípadne dobre fungujúca represia v prípade kriminality. Terapiou sa 
údajne zabráni ďalšiemu šíreniu „sociálnej infekcie“, keďže zástancovia takéhoto prístupu vychádzajú 
z predpokladu „sociálnej nákazy“ patologických javov. Terapia má v boji so sociálno patologickými javmi iste 
svoje miesto, jej zamieňanie s prevenciou však nemožno pokladať za zmysluplné. Rovnaký postoj možno zaujať 
i k názorom, ktoré predpokladajú, že prísna represia bude najlepšou prevenciou zločinu. Nie je to tak, čo možno 
dokumentovať na rade konkrétnych prípadov, keď represia neviedla k zníženiu kriminality.2 

Popri všeobecných charakteristikách a trendoch vývoja kriminality, nám jej osobitnú špecifikáciu môžu poskytnúť 
analýzy priestorovej diferenciácie kriminality. Pre kriminalitu totiž platí, že sa nevyskytuje v sociálnom priestore 
rovnomerne, ale skôr sa koncentruje do určitých areálov. Sledovať túto priestorovú a regionálnu diferenciáciu 
kriminality nám môže pomôcť pri formulovaní hypotéz a hľadaní odpovedí na otázky jej sociálnej podmienenosti.3 

 

 

                                                             
1 JUDr.Stanislav Križovský, PhD. Director of Department of Citizen Security, University of Security management, Kukučínova 17, 040 01 
Košice, Slovak Republic 
2ONDREJOVIČ, P. a kol.: Sociálna patológia. Bratislava : SAV 2009, s. 20-24. 
3 LUBELCOVÁ, G. : Úvod do sociologicky orientovanej kriminality. Bratislava : VEDA 2009, s. 169 
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IDENTIFIKÁCIA VYBRANÝCH KRIMINOLOGICKÝCH ASPEKTOV 

Za násilie sa všeobecne považuje použitie fyzického, alebo psychického nátlaku voči ľuďom, ako i fyzického 
pôsobenia  voči zvieratám, alebo predmetom. V sociológii znamená násilie i jeden z prameňov moci. Násilie, 
osobitne sila dokáže zabezpečiť zvrchovanosť, získanie, prípadne zachovanie moci. Významnú úlohu tu zohráva 
aj región, tradície, zvyklosti, sociálne a ekonomické podmienky života. 

Násilie predstavuje jednu z najtrvalejších sociálnych skutočností, aj keď v rôznom rozsahu a v rôznej intenzite. 
O násilí spravidla hovoríme v súvislosti s kriminalitou, často hovoríme o násilí v rodine, násilí voči ženám, o násilí 
v školách a ďalších špecializovaných inštitúciách, ale aj o špecifickom „každodennom „ násilí, násilí „na ulici“, 
o násilí skrytom, otvorenom a pod. Násilie znamená tiež najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, 
resp. postupu, pri ktorom človek spôsobuje ujmu druhému človeku. O mnohoznačnosti pojmu násilie svedčí však 
i to, že sa používa i na označenie formy intervencie do vzťahov, ktorých sféra je upravená právnou normou. Násilie 
môže predstavovať dynamický proces. Môže narastať, eskalovať, alebo naopak, dočasne  môže dochádzať 
k minimalizácii násilia v spoločnosti. Môže nadobúdať kolektívne i individuálne formy, podobu masových hnutí 
alebo individuálnych činov v správaní jednotlivcov. Môže spôsobovať utrpenie, ale i úľavu a subjektívne pocity 
satisfakcie, alebo uvoľnenia. Môže vyvolávať odpor, ale i podrobenie sa, rezignáciu.4   

Vandalizmus je možné charakterizovať ako svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného alebo súkromného 
majetku a podobných statkov, väčšinou kvôli vlastnému potešeniu alebo sebarealizácii. Pre takýto čin väčšinou 
chýba nejaký jasný motív. Tento prejav správania sa  objavuje najmä u mladých ľudí obyčajne po požití alkoholu 
alebo iných omamných látok. Mladí ľudia sa často zoskupujú do rovesníckych skupín, kde sa navzájom 
predvádzajú, v tomto ponímaní v negatívnych protispoločenských  činnostiach. Vandalizmus má väčšinou latentné 
prejavy, nakoľko tu nedochádza k osobným interakciám a väčšinou prebieha v nočných hodinách. Najčastejšie sú 
vo výskume uvedené prejavy v podobe prepichovania pneumatík, drobných požiarov, rozbitým osvetlením, 
poškodením pouličného a domového osvetlenia. Vo vysokej miere sa vyskytuje v ničení domových náterov 
„sprejerskými“ aktivitami“. 

Majetkovú kriminalitu reprezentujú najmä trestné činy krádeže a lúpeže. Krádež , rozkrádanie je prisvojovanie 
si majetku inej osoby bez jej súhlasu. Rozkrádanie neznamená hrozbu, zastrašovanie a násilie voči obeti. Lúpež 
zahŕňa použitie sily, hrozbu silou, použitie násilia alebo hrozby násilia voči obeti, s cieľom zastrašiť obeť pri 
prepadnutí a odcudzení vecí. 

V štruktúre kriminality je, v súlade s celkovou kriminalitou na Slovensku, aj u detí a mládeže najdominantnejšou 
zložkou majetková kriminalita. Jej podiel v štruktúre kriminality je dokonca u detí a mladistvých vyšší, čo zrejme 
súvisí s tým, že u dospelej populácie je vyšší podiel ekonomickej kriminality, na páchanie ktorej deti a mládež 
ešte nemajú toľko príležitostí. Najfrekventovanejšími majetkovými trestnými činmi mládeže sú krádeže vlámaním 
a krádeže motorových vozidiel, vreckových krádeží a frekventované sú aj krádeže plodín z polí. Práve menej 
a stredne závažná majetková trestná činnosť tvorí najväčší podiel kriminality mládeže. Zaujímavým fenoménom 
je neobyčajne dynamické zvýšenie trestného činu vydierania u maloletých páchateľov. Aj keď sa v posledných 
rokoch prejavuje tendencia poklesu, oprávnene môžeme pokladať frekventovanosť tohto trestného činu 
u maloletých za znepokojivý jav s tým, že ide o úsilie získať materiálne výhody nátlakovými formami, realizované 
medzi rovesníkmi, a môžu súvisieť s prejavmi šikanovania. Nepriamo naznačujú klímu v rovesníckych vzťahoch, 
v ktorých sa etablujú nátlakové a agresívne formy prejavov. 

Nárast zaznamenali aj trestné činy úmyselného ublíženia na zdraví a od roku 1999 sa každý rok objavuje aj jeden 
prípad vraždy spáchanej maloletým páchateľom. Hoci v posledných rokoch klesol počet násilných trestných činov 
u detí a mládeže, znepokojujúci je nárast závažných foriem násilia a rast brutality trestných činov, ale na druhej 
strane je v porovnaní s východiskovým obdobím roku 1990 počet stíhaných detí za násilné trestné činy v roku 
2004 ešte vždy viac ako dvojnásobne vyšší ( v roku 1990 – 250 a v roku 2004 to bolo 533). 

Vývoj kriminality detí je dynamickejší ako kriminality mládeže. V nižších vekových kategóriách sa začínajú 
zjavovať už aj závažnejšie formy majetkovej kriminality a brutálnejšie násilné trestné činy súvisiace s lúpežami.5 

Vývoj sociologických kriminologických teórií ukazuje širokú škálu konceptov a argumentácií. Je dôkazom 
zložitosti sociálnej podmienenosti kriminálneho správania, ktorého sociálnu etiológiu nie je primerané 
zjednodušovať len do podoby priamočiareho vplyvu nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa sociálny aktér 
nachádza. Štatistické korelácie medzi takými javmi (ťaživými sociálnymi situáciami) ako nezamestnanosť, 
chudoba a pod. a mierami, predovšetkým zistenej kriminality, naznačujú kriminogénnu súvislosť medzi ťaživými 
                                                             
4ONDREJOVIČ, P. a kol.: Sociálna patológia. Bratislava : SAV 2009, s. 129-131. 
5 LUBELCOVÁ, G. : Úvod do sociologicky orientovanej kriminality. Bratislava : VEDA 2009, s. 167-169. 
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sociálnymi situáciami a sociálnou reakciou jednotlivcov, avšak výskumná skúsenosť ukazuje, že ich vzťah je 
zložitejší a sprostredkovaný aj inými faktormi sociálnej situácie človeka.  

Koncepcie a prístupy ku kriminalite, ako aj logika sociologického prístupu nás odkazujú na chápanie jej 
podmienenosti ako zložitého, multidimenziálneho javu.  

Bezprostredná sociálna rovina podmienenosti, ktorá sa viaže na bezprostredné životné podmienky, väzby a vzťahy 
sociálnych aktérov – je jedna stránka a  široká spoločenská podmienenosť, v ktorej rozhodujúce spoločenské 
determinanty v podobe spoločenských vzťahov, hodnôt a noriem formujú zase základnú klímu na príklon 
k normokonformnému, alebo deviantnému správaniu. Preto vzťahujeme interpretáciu kriminality k jadru stability 
človeka. V našom chápaní ju stelesňuje sociálne ukotvenie človeka, v ktorom je vyjadrená základná väzba aktérov 
k spoločenskému poriadku, ako aj distribúcia príležitostí, životných šancí a sociálnych významov, prostredníctvom 
ktorých sa realizuje individuálny život človeka a jeho voľby. 
 
 
ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU V MESTE KOŠICE 
 
Zabezpečenia bytových domov je na nízkej úrovni, čo v kombinácii s vysokým stupňom anonymity a nezáujmu 
obyvateľov vytvára priestor pre bezdomovcov, narkomanov a rôznych delikventov pre páchanie trestnej činnosti 
a vandalizmu priamo v priestoroch bytových domov. Útočníci vo všeobecnosti vnikajú do objektu stavebnými 
otvormi. Až 37 % z nich prekonáva dverné zámky , 10 % dverné výplne, 14 % okná na prízemí, 9 % vedľajšie 
dvere na prízemí, 10 % pivničné okná a 20 % útočníkov prekonáva iné prekážky.6 Rozšíreným problémom je aj 
prebývanie bezdomovcov v spoločných priestoroch, fyzické a verbálne útoky. To všetko negatívne vplýva na život 
obyvateľov , vývoj mladých ľudí a detí, poškodzuje medziľudské vzťahy a znižuje kvalitu správy domu. Často je 
o pomoc žiadaná aj Polícia, no účinnosť riešenia je nízka.  
Tak ako aj iné slovenské mestá sú Košice charakteristické nerovnomerným zložením obyvateľstva v jednotlivých 
mestských častiach, občianskou vybavenosťou ako aj národnostným zložením, čo môže ovplyvňovať úroveň 
kriminality a jej druh. Na základe poskytnutých štatistík z PZ SR počet krádeží vlámaním do bytov má klesajúcu 
tendenciu. Štatistický prehľad je  tabuľke 5.1. Napriek tomu, že počty zistených vlámaní nie sú v porovnaní s 
celkovým počtom bytov (tab. 3.5) vysoké, bezpečnosť obyvateľov bytových domov, najmä ich majetok, ohrozujú 
javy ako vandalizmus, výtržníctvo, prítomnosť bezdomovcov aj prípady požívania drog, ktoré sa nenachádzajú 
v štatistikách trestnej činnosti. Spravidla ide o priestupky, ktoré často ani nie sú riešené orgánmi polície, ale   

dotknutých obyvateľov v značnej miere obťažujú, sú vnímané ako hrozby.   

 

 

Na základe výskumu bytových domov vo vybraných lokalitách Košíc  bolo zistené, že vo všetkých bytových 
domoch boli zaznamenané prípady vandalizmu, významnou mierou ovplyvňujú bezpečnosť v bytových domoch 
ďalšie kriminálne faktory, ako drogy, krádeže, lúpeže a iná násilná trestná činnosť. Celkovo v meste Košice bol 
zisťovaný stav v 133 náhodne vybratých bytových domoch v rôznych mestských častiach Košíc. Výsledky sú 
spracované v tabuľke 2. 

  

                                                             
6 MADLIAK, J., 2010. Právne aspekty bezpečnosti bytových domov. In: poznatky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom 
a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 8-20. ISBN 978-80-89282-52-4 

Tab. 1 Prehľad krádeží v meste Košice (štatistiky PZ) 

rok  krádeže vlámaním do bytov krádeže vlámaním do chát 

 zistené  objasnené škoda zistené  objasnené škoda 

 počet počet  tis. Eur počet počet  tis. Eur 

2009 66 25 152 103 17 80 

2010 95 44 86 73 13 73 

2011 74 17 298 63 8 44 

2012 61 14 250 91 11 61 
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Tab 2. Charakteristika trestnej činnosti v kraji 
 

 

Zvýraznený riadok predstavuje prepočet každého uvedeného trestného činu na jednu bytovú jednotku. 
Vandalizmus bol posudzovaný na základe vizuálneho zhodnotenia bytového domu, ostatné charakteristiky sú 
spracované na základe štatistických údajov o stave kriminality v meste Košice. Z tabuľky 5.2 vyplýva, že 
najvýraznejším problémom je vandalizmus. Prejavy vandalizmu na bytových domoch môžu mať rôznu úroveň.   

 

Popis možných ohrození a zraniteľných miest 
 
Pod pojmom ohrozenie rozumieme označenie konkrétneho, fyzicky  existujúceho subjektu, javu, 

okolnosti, s potenciálom spôsobiť ujmu (škodu, stratu) ako dôsledok neoprávnenej manipulácie s utajovanou 
skutočnosťou. 
Proces identifikácie ohrození spočíva v odhalení možných neželaných negatívnych  udalosti a javov, 
nachádzajúcich sa v rôznej forme a rôznej podobe v bezpečnostnom prostredí , ktoré môžu privodiť  ohrozenie 
objektu ochrany. Cieľom identifikácie ohrození je : 

- Zistenie všetkých významných kategórií ohrození, 
- Identifikácia zdrojov ohrození vo vzťahu k chránenému objektu, 
- Zaistenie motívu alebo zámerov a príčin ohrozenia, 
- Analýza výskytu prejavov ohrozenia v minulosti, 
- Stanovenie veľkosti každého identifikovaného ohrozenia. 

Súbor javov a procesov , ktoré môžu ľubovoľným spôsobom  privodiť ohrozenie chráneného objektu ( chráneného 
záujmu ) môžeme rozdeliť na7: 

vonkajšie ohrozenia – ich zdroj sa nachádza mimo objektu a pôsobia z vonku  chráneného objektu . K takým 
patria napr. : 

- kriminálne ohrozenia, napr. vlámanie, krádež, krádež vlámaním, ublíženie na zdraví, únos, 
teoretický útok, extrémistické skupiny a pod.,ktorých nositeľom môže byť jednotlivec, alebo 
organizovaná  skupina z vonkajšieho prostredia chráneného objektu. 

-  technologické ohrozenia, čo sú možné prípady priemyslových havárií, havárií stacionárnych  
alebo mobilných zdrojov nebezpečných a škodlivých látok , ktoré môžu privodiť ohrozenie objektu  
ochrany alebo chráneného záujmu buď v dôsledku úniku nebezpečných látok alebo pôsobenia 
iných ničivých faktorov 

- environmentálne ohrozenia , ktorých prejavom sú živelné pohromy a katastrofy , pri ktorých  
nepriaznivé pôsobenie prírodných síl môže mať negatívny vplyv na chránený objekt ( chránený 
záujem ) 

vnútorné ohrozenia sú také, ktorých zdroje a nositelia sú vo vnútri – sú súčasťou objektu ochrany. K takým patria: 

-  kriminálne bezpečnostné riziká, predstavujúce možnosť ohrozenia objektu ochrany alebo 
chráneného záujmu vnútorným páchateľom (vlastným zamestnancom, zamestnancom SBS a pod. ) 
formou úmyselného trestného konania  ( napr. rozkrádanie, sabotáž, zneužitie utajovaných 
informácií, napomáhania  vonkajšiemu páchateľovi a pod.) 

-  technologické bezpečnostné riziká, ktoré môžu privodiť v dôsledku havárií technických alebo 
technologických zariadení, alebo požiaru ohrozenie chráneného objektu ( chráneného záujmu ) 

                                                             
7 LOŠONCZI, P., BOCÁKOVÁ, D., 2010. Technické aspekty bezpečnosti bytových domov. In:poznatky a závery výskumu bezpečnosti 
bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 48 - 66. ISBN 
978-80-89282-52-4   
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Zraniteľné miesta predstavujú tie časti objektu ochrany ( stavebné prvky, otvorové výplne ),alebo tie systémy 
ochrany , ktoré nezabezpečujú požadovaný stupeň  bezpečnostnej ochrany, sú slabým alebo ľahko prekonateľným 
prvkom v systéme ochrany .Rozhodujúcimi kritériami  pre spracovanie prehľadu zraniteľných miest chráneného 
objektu je 8:  

- úroveň pasívnej bezpečnosti stavebných prvkov objektu 
- úroveň odolnosti proti  vlámaniu pre použité mechanické zábranné prostriedky, 
- úroveň prielomovej  odolnosti  úschovných objektov, 
- bezpečnostná trieda použitých prvkov poplachových systémov na hlásenie narušenia, 
- spôsob výkonu fyzickej ochrany, 
- možnosti  zásahových jednotiek vykonať zásah na zadržanie narušiteľa    

 
Zraniteľnosť chráneného objektu sa potom ohodnotí podľa úrovne zraniteľnosti najslabšieho článku 

v systéme ochrany a zabezpečenia objektu. 
 
 

Technické aspekty bezpečnosti bytových domov 
 

Stav technického zabezpečenia bytového domu bol sledovaný ukazovateľmi, ako inštalácia 
bezpečnostných dverí, bezpečnostných zámkov, mreží, kontrolou vstupu, kamerových systémov. Akýkoľvek 
bezpečnostný systém by mal zabezpečovať nasledujúce funkcie9: 

- preventívnu, zameranú na predchádzanie vzniku nebezpečných udalostí, ktoré môžu spôsobiť 
významné škody alebo ohroziť existenciu objektu, 

- pohotovostnú, zameranú na zaistenie trvalej  pripravenosti potrebných síl a prostriedkov, 
vyčlenených na riešenie krízových situácií10, 

- informačnú,  zabezpečujúcu trvalú analýzu bezpečnostného prostredia, identifikáciu 
bezpečnostných rizík a ohrození a včasné upovedomenie o vznikajúcich alebo vzniknutých 
krízových situáciách, 

- reakcie na vzniknuté krízové situácie, spočívajúca v schopnosti včas a efektívne nasadiť 
disponibilné sily a prostriedky k odstraňovaniu následkov nebezpečných udalostí. 

Účinnú ochranu bytových domov je možné dosiahnuť iba vzájomnou kombináciou a usporiadaním 
viacerých subsystémov bezpečnostných mechanizmov a služieb. Vzájomnou koordináciou týchto subsystémov 
vytvárame tzv. integrovaný bezpečnostný systém (IBS). Hlavnú štruktúru IBS tvoria vzájomné vzťahy medzi 
mechanickými zábrannými systémami, signalizačnými a monitorovacími systémami, a systémom organizačných 
opatrení, a ochranou fyzickými osobami. Jednotlivé druhy na seba nadväzujú, sú na sebe závislé a nedostatočné 
riešenie niektorého prvku IBS znamená ohrozenie komplexnej ochrany majetku.11 

Mechanické zábranné systémy - súbor mechanických a technických prostriedkov, zariadení a komponentov, 
ktoré svojou konštrukciou znemožňujú ich jednoduché prekonanie.  

Signalizačné a monitorovacie systémy - jedná sa o elektronické zariadenia, ktorých úlohou je najmä včasná 
registrácia a prenos informácií, že došlo k napadnutiu objektu ochrany. 

Systém organizačných opatrení a fyzickej ochrany - úlohou jednotlivých prvkov tohto podsystému IBS je 
prebratie informácie, že došlo k napadnutiu chráneného objektu, vyhodnotenie vzniknutého aktuálneho stavu, 
zabezpečenia zákroku a prijatie adekvátnych opatrení. 

                                                             
8 LOŠONCZI, P., BOCÁKOVÁ, D., 2010. Technické aspekty bezpečnosti bytových domov. In:poznatky a závery výskumu bezpečnosti 
bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 48-66. ISBN 
978-80-89282-52-4   
9Mesároš, M., Reitšpís, J.,  Križovský, S.,2010.Bezpečnostný manažment.1.Vyd. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach, 2010, - 15O s. ISBN 978-880-89282-48-7 
 
11 LOŠONCZI, P., BOCÁKOVÁ, D., 2010. Technické aspekty bezpečnosti bytových domov. In:poznatky a závery výskumu bezpečnosti 
bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 8-20. ISBN 978-
80-89282-52-4   
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Optimálnu bezpečnosť konkrétneho chráneného objektu pri známych vonkajších a vnútorných vplyvoch 
nebezpečenstva môžeme znázorniť ako vzájomný prienik prvkov a väzieb jednotlivých subsystém IBS. 

 

Obr. 1 Hlavná štruktúra integrovaného bezpečnostného systému 
 
Jednotlivé prvky IBS tvoria plášťovú a priestorovú ochranu objektu. Samotný zmysel ochrany možno 
charakterizovať ako sťaženie cesty pre páchateľa, ktorý sa chce dostať do chránených priestorov. Zabezpečovací 
systém vo svojej kompletnosti je tvorený  kombináciou štyroch základných druhov ochrany: 

fyzická ochrana – bezprostredné stráženie predmetu , osoby  alebo informácie fyzickými osobami na to určenými, 

klasická ochrana - zahŕňa všetky mechanické zábranné prostriedky, ktoré sťažujú útočníkovi vniknutie do 
chráneného priestoru alebo manipuláciu s chránenými predmetmi, 

-  mreže, ploty, dvere 
-  zámky a zámkové mechanizmy , 
-  pokladne a kovové skrine, 
-  trezory a trezorové miestnosti, 
-  ochranné  fólie na sklenné výplne 

režimová ochrana - súhrn administratívnych a organizačných opatrení , ktoré slúžia na zabezpečenie chránených 
objektov, 

technická ochrana  - súhrn technických prostriedkov, ktorých účelom je signalizovať pokus o útok na chránený 
objekt , prípadne tento útok monitorovať , je tvorená prostriedkami  poplachového systému na hlásenie  narušenia 
(PSN), ( elektrická inštalácia určená na detekciu a signalizáciu  narušenia chráneného objektu , priestoru  alebo 
predmetu ), elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS)  a prostriedkami priemyselnej televízie (PTV). 

V projekte: „Bezpečnosť bytových domov“ bolo skúmané technické zabezpečenie vybraných bytových domov 
v Košickom kraji.  Ako vidieť z tabuľky 3 napriek pomerne vysokému riziku je technické zabezpečenie bytových 
domov a bytov relatívne na nízkej úrovni. 
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Tab.3: Technické zabezpečenie bytových domov v Košiciach 

 počet Stav technického zabezpečenia 
bytových domov 

počet % 

Počet bytových domov 133 Bezpečnostné dvere 114 37,62 
Celkový počet vstupov 303 Zámky 89 29,37 
Celkový počet bytov 3 596 Mreže 61 20,13 
  Kontrola vstupu – elektronická 83 27,39 
  Video. Vrátnik 4 1,32 
  Kamerový systém 25 8,25 

 
 
Technické návrhy na zvýšenie bezpečnosti bývania 

Bezpečnosť bytového domu je závislá nielen na vyspelej a kvalitnej technike, ale v prvom rade na schopnostiach 
a ochote  samotných obyvateľov správať sa tak, aby sami neohrozovali svoje zdravie, nepoškodzovali svoj majetok 
a neznižovali si vlastnú úroveň bývania. Anonymita a ľahostajnosť ľudí sú najväčšou hrozbou pre ich bezpečnosť. 
Vlastný byt si ochráni každý sám a spôsob akým to urobí závisí len od  jeho vôle a finančných možností. Spoločné 
priestory sú tiež vlastníctvom, no nie jednotlivca ale všetkých vlastníkov bytov a tí by k ním mali pristupovať 
rovnako, ako ku  ktorejkoľvek inej časti svojho majetku. 

Potenciálneho páchateľa je potrebné zastaviť už pri hlavnom vstupe a nie pri dverách do bytu. Hlavný vchod, 
výťah a schodiská sú priestory , ktoré majú vytvoriť hranicu  medzi spoločným vlastníctvom  a vonkajším svetom. 

Riešením zvýšenia bezpečnosti bytového domu  je zavádzanie bezpečnostných zariadení a systémov v rámci 
technického zabezpečenia , ale podľa  nášho  názoru  aj tie najdokonalejšie a najdrahšie bezpečnostné systémy  
strácajú  na účinnosti bez vzájomnej komunikácie  a angažovanosti obyvateľov. Jedným z dôležitých zábranových 
prvkov na zistenie bezpečnosti vstupných dverí sú elektromagnetické zámky. Elektromagnetické zámky sú bez 
mechanickej časti  a na zabezpečenie dverí – uzamknutie  využívajú len magnetickú silu a preto je zaručená ich 
dlhá životnosť a funkčnosť  aj pri častom otváraní. 12 

Dôležitá je aj montáž dorozumievacieho systému . Štandardne sa používal v minulosti analógový – štvorvodičový 
systém s obmedzenými užívateľskými vlastnosťami. Umožňoval len vyzvonenie  bytového telefónu od vstupných 
dverí a otvorenie dverí .Často krát sa z bytov otvárali dvere bez toho, aby sa dotyčný obyvateľ spýtal, koho vpúšťa 
a tu dochádza  k zlyhaniu všetkej snahy zvýšiť bezpečnosť. 

Kvalitným komunikačným systémom je digitálny dvojvodičový systém. Poskytuje zaujímavé funkcie ako napr. 
telefonovanie medzi bytmi , identifikácia užívateľa pri otváraní z bytu, možnosť pripojenia k PC  a kontroly 
prevádzky a užívania systému. 

Obyvatelia bytového domu by mali v plnej miere rešpektovať a  dodržiavať zásady bytového domu, ktorý pomáha 
pri zaisťovaní  bezpečnosti. 

Vyšším stupňom zabezpečenia bytového domu je spolupráca s políciou. Skvalitnenie spolupráce s políciou vedie 
k účinnejšiemu riešeniu zásadných problémov pri zvyšovaní bezpečnosti obyvateľov tohto bytového domu. Cesta 
k zvýšeniu efektivity riešenia problémov v spolupráci s políciou je vo vzájomnej komunikácii. Kvalitná spolupráca 
polície s obyvateľmi nie je len záležitosťou jedného telefonátu, jedného týždňa ani mesiaca a vybudovanie 
vzájomnej dôvery si vyžaduje ochotu a osobnú zainteresovanosť každej  účastnej strany. Pre zvýšenie bezpečnosti 
bytového domu je nutné zvýšiť účinnosť osvetlenia exteriéru a interiéru.  

Človek má odpradávna potrebu chrániť seba a svoj majetok. Pocit zodpovednosti a bezpečia k hodnotám, ktoré 
vybudoval patrí neodmysliteľne k nášmu každodennému životu. Ideálnym spôsobom na minimalizáciu takéhoto 
typu rizík je prevencia dostupnými technickými zariadeniami. Moderná doba a pokrok vo svete techniky prinášajú 
nespočetné množstvo kvalitných elektronických systémov, ktoré slúžia na ochranu majetku. 

                                                             
12 LOŠONCZI, P., BOCÁKOVÁ, D., 2010. Technické aspekty bezpečnosti bytových domov. In:poznatky a závery výskumu bezpečnosti 
bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 48-66. ISBN 
978-80-89282-52-4   
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Návrh na zabezpečenie bezpečnosti bytového domu a jednotlivých bytov by mal zahŕňať v prvom rade domofón 
- elektrického vrátnika, video - vrátnika, ktorým by sa otváral hlavný vchod, prípadne opäť prenajať bezpečnostnú 
službu na stráženie bytového domu, hydraulické zatváranie dverí. V neposlednom rade vymeniť vstupné dvere do 
domu za bezpečnostné a konštrukčne lepšie vyhotovené (napr. sendvičovej konštrukcie) a v súvislosti s tým 
vymeniť bezpečnostnú vložku, zámok, dverové kovanie (štít) a na vyvýšenom prízemí namontovať na všetky okná 
pevne ukotvené mreže, čím by sa znížila možnosť vniknutia do bytov prostredníctvom okien a s ňou spojené 
krádeže. Medzi ďalšie návrhy patria: poplachový systém na hlásenie narušenia - PSN a elektrická požiarna 
signalizácia - EPS. 

Bezpečnostný kamerový systém – účinný prvok systému ochrany 

Bezpečnostný systém predstavuje integrovaný súbor prvkov, ktoré vytvárajú nástroj na        zaistenie bezpečnosti 
v danom čase a priestore. Súčasťou technických prostriedkov objektovej ochrany sú aj bezpečnostné kamerové 
systémy CCTV (closedcircuittelevision).  

Základne blokové usporiadanie kamerového systému tvorí ho: snímacia časť, prenosová časť, riadiaca 
a nahrávacia časť, zobrazovacia časť. Bezpečnostné kamerové systémy zaznamenávajú v súčasnej dobe veľký 
rozvoj v oblasti bezpečnosti a sú stále populárnejšie. Na základe použitých komponentov a technológií, môžeme 
bezpečnostný kamerový systém rozdeliť na: Analógový systém, Digitálny systém, IP (Internet Protocol- protokol 
pre komunikáciu v počítačových sieťach a Internete). 

Hlavnou výhodou IP kamerových systémov je veľmi jednoduchá implementácia za predpokladu využitia 
používaných počítačových sietí. Zatiaľ čo klasickému systému je potrebné budovať vlastnú architektúru (káblové 
rozvody, riadiace jednotky, monitory), k IP technológii postačuje len kamera s Ethernet rozhraním pripojená 
v akomkoľvek mieste do počítačovej siete. Prenos obrazu, záznam sekvencií, sledovanie živého obrazu aj 
záznamu, sa následne vykonáva prostredníctvom počítačových serverov, videoserverov a aplikačného softvéru. IP 
kamerové systémy používajú digitálne kamery s vysokým rozlíšením, kamery s mnohými bezpečnostnými 
funkciami, umožňujú digitálny záznam na pevné disky, majú náväznosť na ďalšie informačné systémy a dajú sa 
jednoducho kombinovať s ostatnými technickými prostriedkami ochrany. IP kamera má svoju vlastnú IP adresu, 
je pripojená k sieti a má vstavaný webový server, FTP server, FTP klienta, e-mailového klienta, správu alarmov, 
programovateľnosť a veľa ďalších funkcií. Nemusí byť pripojená k počítaču, funguje nezávisle a môže byť 
umiestnené kdekoľvek, kde je pripojenie k IP sieti. Okrem zaznamenávania obrazu disponuje ďalšími funkciami 
a dokáže po sieti prednášať  aj iné dáta než obrazové. Medzi tieto funkcie patrí detekcia pohybu v obraze, prenos 
zvuku, digitálne vstupy a výstupy. Obrazová informácia môže byť ukladaná na vzdialených miestach, buď už 
z dôvodu zabezpečenia ochrany dát alebo funkčnosti systému. Pre prenos dát je možné použiť okrem počítačovej 
siete aj internetovú sieť. Produkty pre sieťové video tak isto umožňujú vzdialenú administráciu cez IP sieť. Netreba 
však zabúdať na skutočnosť, že nároky na množstvo prenesených dát pri prenose videosignálu sú pomerne vysoké. 
Okrem kvality spojenia preto zohráva veľkú úlohu aj vhodne zvolený typ kompresie.13 

 

Eliminácia kriminality spojenej s bezpečným bývaním 

Na základe zistených poznatkov sa ako účinný nástroj eliminácie kriminality spojenej s bezpečným bývaním javia: 

Vzdelávanie a prevencia 

Najúčinnejšou metódou v boji so zločinnosťou sa javí ofenzívny prístup v podobe dôsledného a nekompromisného 
uplatňovania zákonných kompetencií a dodržiavania povinností. Platná legislatíva sa musí rozvíjať 
a prispôsobovať reálnym podmienkam a riešiť nové situácie, ktoré so sebou prináša vývoj spoločnosti a zároveň 
aktuálne reagovať na vývoj kriminality so zámerom eliminovať zločinnosť v čo najväčšej možnej miere  

Odborníci z oblasti prevencie zastávajú názor, že predchádzať kriminalite je pre spoločnosť výhodnejšie ako 
následne naprávať škody spôsobené na živote, zdraví a majetku. Prax ukázala, že je potrebné podporovať 
preventívne aktivity, pretože ich účinok je minimálne rovnaký ak nie vyšší ako ofenzívny útok.  

                                                             
13MESÁROŠ, M., KELEMEN, M., PORADA, V., KRIŽOVSKÝ S., 2009: Kamerové systémy v bezpečnostnej praxi pre kriminalistické 
potreby, In: Zborník vedeckých prác Manažérstvo bezpečnosti 2009, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice 2009, 
ISBN 978-8O-89282-34-0, s. 144-161 
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S vývojom informatizácie spoločnosti, právneho vedomia a množstva ďalších okolností, dochádza 
k sofistikovanejšiemu páchaniu trestnej činnosti a objavujú sa nové formy trestnej činnosti. Znižuje to riziko jej 
zistenia, čo je predpokladom existencie skrytej kriminality, k čomu výrazne prispieva obava obetí zo 
spoločenského znemožnenia v prípade oznámenia trestného činu. Preto bude potrebné viac pozornosti venovať 
realizácii výskumov, prieskumov, vedeckým prácam a stanoveniu prognóz vo všetkých možných oblastiach, ktoré 
môžu mať vplyv na vývoj kriminality. Správne načasovaným výskumom je možné zistiť množstvo informácií 
o nových formách a trendoch trestnej činnosti, o jej obetiach, o pohnútkach a podobne. Takto získané informácie 
umožnia kompetentným zložkám prijať účinné a efektívne opatrenia. 14 

Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou všetkých subjektov, ktoré na eliminácii zločinnosti participujú. Rozvoj 
spoločnosti prichádza ruka v ruke s novými doposiaľ nepoznanými formami trestnej činnosti, ktoré sa prejavujú 
v každodennom živote pri výkone povolania, na uliciach, v školách, pri oddychu a podobne a je možné 
konštatovať, že páchatelia sú vždy o krok vpred. Preto bude potrebné pokračovať vo vzdelávacích programoch 
a neustále zabezpečovať vzdelávacie aktivity, školenia a odborné podujatia  pre políciu, prokuratúru a súdnictvo, 
personál nápravných ústavov, lekárov, sociálnych pracovníkov, ale aj pre ďalšie orgány štátnej správy.  Úsilie 
musí smerovať aj k príprave pedagogických a informačných materiálov, ktoré môžu podporiť informovanosť 
odbornej aj laickej verejnosti, najmä mládeže, ale tiež zraniteľnejších skupín, ako sú sociálne slabé skupiny 
obyvateľstva. 

Technologický vývoj a rastúca globalizácia poskytujú páchateľom trestnej činnosti a skupinám organizovaného 
zločinu nové príležitosti. Na prevenciu a boj proti kriminalite je potrebné zhromažďovať a aktualizovať potrebné 
informácie. Tento krok si však vyžaduje zosúladenie národných nástrojov súvisiacich s výmenou informácií 
týkajúcich sa boja proti trestnej činnosti. Výmena informácií medzi kompetentnými subjektmi môže prispieť 
k účinnejšiemu boju proti zločinnosti a zároveň umožňuje nastoliť vhodné preventívne opatrenia. 15 

Primeraná úroveň ochrany priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vyžaduje zosúladenú činnosť 
vo viacerých oblastiach medzi príslušnými orgánmi štátnej správy, súkromným sektorom a mimovládnymi 
organizáciami.  

 

Opatrenia vo vzťahu k marginalizovaným komunitám 

Chudoba a nezamestnanosť domáceho obyvateľstva predstavuje bezpečnostné riziko, najmä, ak sa toto riziko 
dlhodobo podceňuje. Máme na mysli predovšetkým chudobu, nezamestnanosť a s tým spojené negatívne javy 
v marginalizovanej rómskej komunite. 

Nemáme pritom na zreteli rómsku komunitu ako celok, ale  časť rómskej komunity, ktorá sa doposiaľ nebola 
schopná adaptovať na podmienky života v súčasnej civilizovanej spoločnosti. Poznatky získané realizáciou 
výskumu potvrdili predpoklad, že problém bezpečného bývania je úzko spätý s Rómskou komunitou. Takmer 
každý problémový bytový dom v Košickom kraji obývajú Rómovia. Problém zrejme spočíva v prístupe, akým sa 
doteraz tzv. rómsky problém riešil. Zastávame názor, že riešenie spočíva v rovnocennom prístupe k všetkým 
obyvateľom bez ohľadu na to, či sa jedná o Róma, alebo ne – Róma.16 

Marginalizovaná časť rómskej populácie sa pasovala do pozície „sme tu, tak sa o nás postarajte“. Pritom ale 
vehementne poukazujú na to, že sú diskriminovaní v prístupe k vzdelaniu, práci, dokonca aj k sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti. Takmer dokonale poznajú svoje práva, dôrazne ich aj uplatňujú. Pokiaľ však ide 
o povinnosti, dodržiavanie právnych noriem, ich plnenie je pre nich neznámym pojmom. Z takéhoto postoja je 
malý krôčik k páchaniu protiprávnej činnosti. 

Trestná činnosť Rómov predstavuje vážny spoločenský problém, je ale nutné poukázať na to, že v súčasnosti 
nejestvujú štatistiky o ich skutočnom podiele  na páchaní priestupkov a trestných činov. K tomu konštatovaniu 
dochádzame len na základe správ, ktorých sme denno-denne svedkami. Rómovia, páchajúci trestnú činnosť 

                                                             
14 MADLIAK, J., KRIŽOVSKÝ 2010. Nástroje k eliminácii  kriminality spojenej s bezpečným bývaním. In: poznatky a závery výskumu 
bezpečnosti bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010.  ISBN 
978-80-89282-52-4   
15 takziež 
16KRIŽOVSKÝ, S.: Bezpečnosť občanov ako predpoklad sociálnej inklúzie, In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou 
účasťou Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii, Košice 2010, ISBN 978-80-970543-1-1 
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v súčasnosti už nie sú iba tzv.„lapikurkári“. Čoraz viac páchajú závažnú trestnú činnosť lúpeží, obmedzovania 
domovej a osobnej slobody, dokonca vraždy. Nedávne prípady, ktoré priniesli vo svojich správach 
masovokomunikačné prostriedky,  sú toho jasným dôkazom.17 

Nemôžeme byť ľahostajní voči konaniu, keď deti páchajú trestnú činnosť  na popud rodičov, pretože maloletých 
páchateľov nemožno postihnúť.  

O Rómoch sa hovorí, že ich jediným bohatstvom sú deti. Je nutné toto príslovie poopraviť, pretože deti sa stávajú 
takmer jediným zdrojom obživy. Deti  sú plodené preto, aby živili svojich rodičov prostredníctvom sociálnych 
dávok. Nie sú  výnimočné prípady, ak sú deti zneužívané na žobranie, krádeže, prípadne na rôzne druhy vydierania 
za účelom získania peňazí.  

Mladé rómske dievčatá sa taktiež stávajú obeťami sexuálneho zneužívania, častokrát dobrovoľne. Pokusy 
integrovať Rómov do spoločnosti jestvujú od čias panovania Márie Terézie. Integračné opatrenia boli vždy 
poplatné danej dobe, vždy vyhovovali viac existujúcej vládnej moci ako samotným Rómom. Nemožno sa dnes 
čudovať ich prezieravému postoju.  

Je nám všetkým jasné, že majoritná spoločnosť nikdy neprijme a ani nemôže prijať a akceptovať spôsob života, 
aký vedie v súčasnosti marginalizovaná časť Rómskej komunity. V rámci boja proti chudobe sú prijímané 
a realizované rôzne programy, v súčasnosti napr. lokálne stratégie komplexného rozvoja zamerané na pomoc 
obciam s minimálne 15% podielom rómskeho obyvateľstva. Je zaujímavé zistiť, ako boli zistené počty Rómov 
v jednotlivých obciach, keď oficiálna štatistika nejestvuje. 

To ale nie je hlavný problém. Hlavný problém je v tom, že v minulosti a aj v súčasnosti sa vynakladajú obrovské 
finančné prostriedky na sociálne dávky, ktoré sú ale využívané neúčelne, pretože ich adresáti nevedia hospodáriť, 
žijú len pre prítomnosť. V dňoch sociálnych dávok je veľká hojnosť, o niekoľko dní opäť hlad. Túto situáciu 
zneužívajú úžerníci, žijúci v prostredí  danej komunity, takmer celý objem sociálnych dávok končí v ich vreckách. 
Oni potom za vysoký „interes“ požičiavajú Rómom ich vlastné peniaze. Nebolo by rozumnejšie vyplácať sociálne 
dávky nie raz mesačne, ale raz týždenne? Ak to vedia robiť úžerníci, mohol by to vedieť aj štát. 

Veľkým problémom je otázka bývania. Členovia marginalizovaných rómskych komunít nie sú ochotní platiť 
elektrinu, vodu, prípadne plyn, drevo na kúrenie. Navyše domy, v ktorých bývajú, sú tak zdevastované, že po 
krátkej dobe nie sú vhodné na bývanie. Ak sa zväčší počet členov rodiny, k domu pribudujú chatrče, ktoré rastú 
zo dňa na deň. Problém je riešený tak, že sa postavia nové domy, aj keď   s nízkym štandardom, kam sú títo 
Rómovia nasťahovaní. Za veľmi krátku dobu, zhruba do piatich rokov sú ale tieto domy tzv. „vybývané“. Znamená 
to, že sú tak zdevastované, že nie sú vhodné na bývanie. Príkladov z minulosti a aj prítomnosti je neúrekom, aj 
v našom blízkom okolí. Najnovšie sa riešila otázka na Luníku IX v Košiciach, kde musel byť panelový bytový 
dom zbúraný kvôli narušenej statike. Vznikli tu obrovské škody, ale nikto nie je braný na zodpovednosť. 
Neprispôsobiví Rómovia sa sťahujú z domu do domu, jeden byt zničia, druhý dostanú. Myslím že je namieste 
otázka, komu to prospieva?  

Cez realizáciu projektov sa prelievajú veľké peniaze. Chybou všetkých projektov je to, že sú krátkodobé, že 
peniaze sú určené na vytvorenie vhodných podmienok na zlepšenie kvality života Rómov, ale nie na udržanie 
kvality života. Takto sa vlastne pohybujeme vždy v určitom kruhu. Je potrebné zmeniť filozofiu prístupu k riešeniu 
tzv. rómskeho problému. Z hľadiska riešenia sociálnych problémov na Rómov je potrebné prestať hľadieť ako na 
etnikum. Každý obyvateľ, občan štátu je nositeľom práv a povinností. Je potrebné pristupovať ku každému 
rovnako, dôsledne vyžadovať plnenie povinností, aj uplatňovať práva každého jedinca. A práve vo vyžadovaní 
povinností je naša spoločnosť nedôsledná. Je pohodlnejšie urobiť nejaké vyhlásenia, vyčleniť balík peňazí, po 
nejakom čase skonštatovať, že nastali nejaké pokroky, aj keď žiadne nenastali, ako riešiť problémy aj realizáciou 
aj nepopulárnych opatrení, bez ktorých ale nemôže dôjsť k zmene situácie. 

Ak sa má v relatívne krátkom čase, teda za obdobie života jednej generácie niečo zmeniť, mali by sa 
prijať niektoré opatrenia, napríklad18: 

                                                             
17 MADLIAK, J., KRIŽOVSKÝ 2010. Nástroje k eliminácii  kriminality spojenej s bezpečným bývaním. In: poznatky a závery výskumu 
bezpečnosti bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 71-
77. ISBN 978-80-89282-52-4   
18 MADLIAK, J., KRIŽOVSKÝ, S., 2010. Nástroje k eliminácii  kriminality spojenej s bezpečným bývaním. In: poznatky a závery výskumu 
bezpečnosti bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. Str. 71-
77. ISBN 978-80-89282-52-4   
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- Vyplácať dávky sociálnej starostlivosti týždenne – aj za cenu, že peniaze na to pôjdu práve 
z vyplácaných sociálnych dávok. 

- Pri návrhu projektov na zlepšenie života Rómov vyčleniť prostriedky na udržanie toho, čo sa 
vybuduje, na udržanie kvality života. 

- Zamestnať Rómov z marginalizovaných  komunít  aj za cenu umelej zamestnanosti – nedávať im 
peniaze len tak, je potrebné aby nadobudli pracovné návyky. 

- Postupne ich integrovať do spoločnosti prostredníctvom selekcie – vybudovať nové sídliská 
s kompletnou vybavenosťou, vrátane pracovných príležitostí, kde umožniť bývanie tým členom 
marginalizovanej komunity, ktorý chcú pracovať, vzdelávať sa. Ak sa nebude vzdelávať, nebude 
pracovať, vráti sa späť do pôvodného prostredia. Nie je predsa možné, aby na tých, ktorí sa nechcú 
integrovať, doplácali ostatní. 

- Vybudovať internátne školy, kde budú umiestnené deti neprispôsobivých rodičov, tým upraviť 
režim styku s deťmi tak, aby v čo najmenšej miere mohli negatívne ovplyvňovať výchovný proces. 

- Pri vyplácaní sociálnych dávok uplatňovať princíp zásluhovosti. 

Dosiahnutie zmien v bezpečnosti bytových domov nie je zrejme možné bez zmeny legislatívy. Legislatívne zmeny 
by sa mali dotýkať takých zákonov, ako je zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon o 
priestupkoch, trestný zákon. Iniciatívy v tomto smere sa chopila organizácia RYS – bezpečné bývanie 
atiežExpertná skupina pre bezpečnosť bytových domov pri Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality.  

V zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  by sa mohlo zakotviť19: 

- Stanoviť, aby povinnými náležitosťami zmluvy o výkone správy okrem práv a povinnosti pri 
zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu, boli aj práva a povinnosti týkajúce sa ochrany 
majetku a bezpečnosti vlastníkov a nájomníkov a tiež preventívne opatrenia zabraňujúce páchaniu 
rôznej trestnej činnosti a priestupkov v priestoroch domu. 

- Umožniť zmluvou o výkone správy vlastníkom bytov vyčleniť časť spoločných priestorov ako 
verejne neprístupný priestor, spôsob a podmienky užívania spoločných častí domu a spoločných 
zariadení domu a príslušenstva, ktoré sa nepovažujú za verejne prístupný priestor,  

- Stanoviť, že za verejne prístupný priestor sa nepovažujú spoločné časti domu a spoločné 
zariadenia domu a príslušenstvo, o ktorých tak rozhodne schôdza vlastníkovbytov a nebytových 
priestorov v dome právoplatným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome; takýto priestor sa ohraničí pevnou alebo uzamykateľnou zábranou 
a pri vstupe do takéhoto priestor sa na viditeľnom mieste umiestni nadpis „Tento priestor sa 
nepovažuje za verejne prístupný“. 

- Stanoviť, že do spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré sa 
nepovažujú za verejne prístupný priestor, sú oprávnení vstupovať vlastníci bytov a vlastníci 
nebytových priestorov, nájomníci bytov a nájomníci nebytových priestorov a ich blízke osoby, 
osoby zabezpečujúce výkon správy domu a služby spojené s užívaním bytov a nebytových 
priestorov, záchranné zložky pri prevencii a tiesňovom stave alebo iné osoby spôsobom 
vymedzeným v zmluve o spoločenstve alebo zmluve o výkone správy. 

- Stanoviť, že ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojim konaním zasahuje do 
výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome takým 
spôsobom, že poškodzuje iný byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné 
zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo, narušuje pokojné bývanie ostatných 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ohrozuje bezpečnosť v dome alebo si neplní 

                                                             
19 MADLIAK, J., KRIŽOVSKÝ, S., 2010. Nástroje k eliminácii  kriminality spojenej s bezpečným bývaním. In: poznatky a závery výskumu 
bezpečnosti bytových domov v košickom a Prešovskom kraji. Vydala: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010.  ISBN 
978-80-89282-52-4   
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povinnosti vlastníka bytu alebo nebytového priestoru vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy o 
spoločenstve alebo zo zmluvy o výkone správy, môže spoločenstvo alebo ostatní vlastníci bytov 
alebo nebytových priestorov v dome uplatniť voči nemu zmluvné pokuty dohodnuté v zmluve o 
spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy. 

Trestný zákon doplniť o novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorý by postihoval neoprávnené vniknutie do 
priestorov bytového domu, ktoré nie sú verejne prístupné a takto sú označené, napriek tomu, že v posledných 
dvoch rokoch bol za obdobné konanie uznaný vinným z priestupku. 

 
PARCIÁLNY ZÁVER 
 

Proces poskytovania ochrany určitého tvorí  súbor opatrení rôzneho druhu, a to predovšetkým  organizačných 
a technických, ktoré  zaistia určitú požadovanú bezpečnosť. Ochrana je zložití proces kde nie je akceptovateľné 
čokoľvek zanedbať alebo podceniť.  Súbor týchto opatrení nazývame  zabezpečovací systém. Je potrebné vytvárať 
také zabezpečovacie systémy, ktoré budú schopné účinne zaistiť bezpečnosť. Je treba rátať v budúcnosti s ich 
vývojom, inováciami, rozšírením, čiže skvalitnením snímania chránených objektov. Technické prvky poskytujú 
mnohovariantne spôsoby riešenia ochrany. Takto sa potupne rozvíja nová špecializácia manažmentu, ktorý musí 
voliť optimálne kombinácie, hľadať minimálne možné riziko a hlavne nájsť efektívny systém súčinnosti tejto 
modernej techniky s ľudským činiteľom. 
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DIMENZOVANIE METÓD HODNOTENIA KVALITY 
BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB 

 
Peter LOŠONCZI1 

 
Dimensioning of quality methods in safety services 

 
 
ABSTRAKT : Vývoj súkromnej bezpečnosti s postupom času priniesol so sebou potrebu hodnotenia kvality 
poskytovanej služby v tomto odbore. Prax ukázala nutnosť regulácie daného odvetvia ako legislatívnymi 
nástrojmi, tak aj rôznymi inými metódami, ktoré napomáhali rozvoju kvality. Nie každému z týchto prostriedkov 
sa ale podarilo preniknúť do všetkých oblasti dôkladne, a preto sa ich pôsobenie ustálilo zväčša v kľúčových 
bodoch svojej pôsobnosti. Množstvo, rôznorodosť a charakter všetkých možných prístupov ku kvalite súkromnej 
bezpečnosti vnucuje myšlienku o zjednotenie týchto pohľadov v ucelený systém.  
Kľúčové slová : kvalita, bezpečnostný manažment, súkromná bezpečnosť,  
 
ABSTRACT : The need for evaluating the quality of private security services is a direct result of the evermore 
developing private security sector. As experience has shown us over time, the need for regulating this sector, 
whether by means of legislation or with the help of other instruments or methods, has proven to be necessary in 
order to assure the quality of the service provided. However not all of these instruments have completely fulfilled 
their target and their impact was visible mainly at the key level of their scope. The overall amount, diversity and 
the character of all the different types of approaches in respect to the quality level of private security services 
forces upon the idea of bringing together all of these different approaches into a single and unified systematic 
approach.  
Key word used: quality, security management, private security, private security services,  
 
 
Úvod 
 

U odbornej verejnosti ide o trend pozdvihnutia úrovne a  všeobecného povedomia o 
súkromných bezpečnostných službách a následne preukázať ich kvalitu porovnateľnú s inými bezpečnostnými 
zložkami v štáte. Nesmieme zabudnúť na to, že v rámci zabezpečovania verejného poriadku a bezpečia nájdeme 
tak povediac na každom druhom rohu policajta, ale aj pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby. Rozdiel je však 
v tom, že policajný zbor pracuje na základe prísnych pravidiel, a tým deklaruje určitý vnútorný poriadok a stálu 
úroveň, zatiaľ čo súkromné bezpečnostné služby aj pri splnení zákonných podmienok vykazujú rôznorodú úroveň 
kvality poskytovaných služieb. Otázne je, ako sa potom má v tomto stave laický záujemca - objednávateľ služby 
zorientovať. 

Jedinou cestou k pozdvihnutiu úrovne je poukázať na problémy, ktoré daný odbor sužujú a snažiť sa o ich 
vštepenie ako problému do všeobecného povedomia ľudí. Potom sa už vytvorí priestor pre diskusiu  a všeobecnú 
snahu o ich zmenu.  Ide teda o to aby sa určitou formou dostali na povrch aspekty, o ktorých sa u odbornej 
verejnosti dlhodobo vie, avšak neexistuje nástroj pre ich presadenie. Ide zväčša o háklivé otázky, ktoré by v určitej 
rovine mohli byť brané ako za nedemokratické napr. za zasahovanie do interných záležitostí organizácie alebo 
diskrimináciu, avšak v reálnom svete je nevyhnutnosťou aby sa pre správne fungovanie súkromných 
bezpečnostných služieb práve na takéto veci spoločnosť pýtala alebo ich vyžadovala. Pri pohľade na iné odbory 
a na to, čo všetko bolo v záujme funkčnosti a kvality presadené za nevyhnutné sa vnucuje názor, že tento vedný 
odbor potrebuje taktiež ešte dozrieť a získať spoločenskú vážnosť. Našou úlohou je však dať tomuto pozvoľnému 
procesu potrebný impulz pre jeho urýchlenie.  
 

Bezpečnostný systém predstavuje nástroj na tvorenie a uskutočňovanie bezpečnostnej politiky, na zaistenie 
bezpečnosti v danom prostredí, čase a na stanovený účel. Zahrňuje množinu základných inštitucionálnych 
a systémových nástrojov na zaistenie bezpečnosti občana, štátu, regiónu či kontinentu (ozbrojené sily, polícia, 
bezpečnostné a zásahové zbory), ale i monitorovacie a preventívne orgány a zložky pre analýzu a vytváranie novej 
bezpečnostnej politiky (vedeckovýskumné pracoviská, školy a pod.). 
      Vo vzťahu k zaisťovaniu bezpečnosti sa pojem bezpečnostný systém používa: 

- vo vzťahu k spoločnosti ako celku, 
- v terminológii a praxi manažérstva bezpečnostných rizík.   

      

                                                             
1 Ing. Peter Lošonczi, PhD.- Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
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V bezpečnostnom manažmente, predovšetkým vo sfére ochrany osôb a majetku, predstavuje bezpečnostný systém 
integrovaný súbor reálnych prvkov, ktoré vytvárajú nástroj na zaistenie bezpečnosti v danom čase a priestore. 
Z hľadiska systémového prístupu je ho možné považovať za synergický systém s cieľovým chovaním. Takýto 
bezpečnostný systém je nástrojom priamej a situačnej stratégie prevencie proti prejavom bezpečnostných rizík 
a ohrození kriminálnej povahy. 
      V praxi je bezpečnostný systém spravidla tvorený účelným  usporiadaním a používaním  : 
- technických prostriedkov,  
- organizačných a režimových opatrení, 
- disponibilných ľudských zdrojov. 
 
 
Chápanie pojmu kvalita 
  

Celkom prirodzené otázky sú „Čo je to kvalita?“, „Ako vyzerá kvalita?“, „Dá sa kvalita vidieť, merať, 
hodnotiť?“ . Pre zodpovedanie aj týchto otázok sa vo výrobných odvetviach už dávnejšie pracuje s príslušnými 
metrologickými metódami, ktorých filozofia prerástla až do tvorby postupov pre všeobecné hodnotenie aj iných 
odvetví. Už viacero rokov panuje v oblasti hodnotenia a zabezpečovania kvality zhoda, že v súčasnosti možno 
nájsť viacero koncepcií „kvality“ a to: 
 Kvalita ako „excelentnosť/dokonalosť“. Predstavuje klasický akademický pojem, ktorého cieľom je byť 

najlepší, 
 Kvalita ako „bezchybnosť“.  Je definovaná najmä pre priemyselnú a materiálovú výrobu. V tomto smere sa 

sleduje kvalita v dokonalosti a prepracovanosti, pričom sa daný prístup prenáša od výrobkov aj k službám. 
Typickým predstaviteľom je sústava noriem ISO 9000, ktoré sú štandardizované pre všeobecné použitie. To 
však nie je možné aplikovať na všetky odvetvia v plnej miere (napr. vo vzdelávaní). 

 Kvalita ako súlad so „zámerom/cieľom“. Jeden z rozhodujúcich poznatkov z literatúry o kvalite je, že kvalita 
je vždy špecifická, t.j. kvalita (niečoho) je súlad so zámerom/cieľom. Podstatou je ale jasné definovanie 
daného cieľa, pretože v niektorých odvetviach nie je jednoznačne viditeľný na prvý pohľad. 

 Kvalita ako „transformácia/zmena“. Je špecifická pre napr. pre vzdelávaciu činnosť, kedy cieľom dosiahnutia 
kvality je zmena v myslení študenta v záujme jeho úspešnejšieho uplatnenia v praxi. 

 Kvalita ako „prah“. V tomto prístupe ide o stanovenie hraničnej hodnoty pre jednoznačné zodpovedanie 
otázky, či ide o kvalitu alebo nie. Výhodou tejto koncepcie je objektívnosť, certifikovateľnosť a uniformitosť, 
čiže rovnakosť pre všetky subjekty. Nevýhodou je, že nie je aplikovateľný pri dynamicky sa meniacich 
systémoch. V tomto prípade zavádzanie štandardov zostáva za realitou, pretože inštitúcie sa koncentrujú na 
stanovené hranice a neprispôsobujú sa meniacim sa podmienkam okolia.  

Kvalita ako „zlepšovanie/zdokonaľovanie“. Táto koncepcia zdôrazňuje aspekt plynulého a trvalého zlepšovania. 
Centrom koncepcie je myšlienka zdokonaľovania. Nevýhodou tejto koncepcie je sú ťažkosti s jej objektívnosťou. 
 
 
Hodnotenie kvality podľa noriem ISO 9000 
 
 Vývoj hodnotenia kvality zaznamenal výrazný pokrok v ohľade na filozofiu kvalitnej výroby. V 20. 
storočí sa výrazne menil význam pojmu kvalitný produkt alebo kvalitná výroba, často krát bez priamej vedomej 
zmeny.  
 V povojnových rokoch sa kvalita výroby a služieb sústreďovala na kontrolu hotového produktu. 
Základom bolo, aby sa k cieľovému zákazníkovi nedostal chybný produkt. Výrobný proces bol predmetom 
technologických predpisov. S postupom času sa v  70. rokoch dospelo k názoru, že nevyhnutnosťou je orientácia 
na proces tvorby samotného produktu. V tom duchu sa začali pomaly naplňovať myšlienky Deminga, Jurana 
a iných známych ako Total Quality Management (TQM). Myšlienka zavadzania kvality sa prenášala nielen na 
procesy produkcie, ale aj do myslenia manažmentu a osôb zodpovedných za výsledný produkt. V 80. rokoch došlo 
k výraznej premene myslenia zo zaužívanej orientácie na výrobok, na orientáciu na požiadavky spotrebiteľa. 
Základom sa stala nielen výroba kvalitných výrobkov, ale najmä výrobkov, ktoré zákazník aj chce. V tomto smere 
začal o kvalite rozhodovať zákazník a primerane tomu museli aj firmy vedieť rozpoznať potreby na trhu a pružne 
na nich reagovať. V rámci toho bolo nutné prejsť od funkčného procesu riadenia zdrojov, kedy každý pracovník 
mal určené, čo ma robiť, k činnostiam namiereným na hotový cieľ s prispôsobiteľným prvkov v systéme – 
človekom. V tomto smere sa osvedčila tímová práca, ktorá vo svojej podstate zahŕňa zoskupenie odborníkov, 
schopných bez nadbytočných riadiacich prvkov správne (v rámci sebakontroly) reagovať na požiadavky 
zákazníka. Po období zvládnutia poväčšine vnútorných procesov, bolo nutné sa zamerať na procesy vonkajšie. Tu 
patrí medzi najdôležitejšie prvky expedícia produktu k spotrebiteľovi, starostlivosť o spotrebiteľa (záučný 
a pozáručný servis), a v hlavnom smere aj orientácia na kvalitu vstupov. Každé kolísanie kvality vstupov spôsobí 
problémy, ako pri jednotlivých procesoch, tak aj v konečnom dôsledku pri kvalite výsledného produktu. Tu je 
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nevyhnutné riadenie sa podľa zásady vzájomne výhodnej spolupráce. V tomto duchu sa potom vstupy ustália 
a samotný producent už vie, v akých medziach svojich možností sa vie pohybovať (množstvo, kvalita, čas výroby).  
 Ak sú uvedené predpoklady pre kvalitne fungovanie firmy splnené, je vhodné to primerane verejne 
prezentovať. Za takýmto účelom sa zaviedla certifikácia najprv výrobkov, a potom aj procesov zúčastnených na 
tvorbe produktov. Jedno je ale nutné si uvedomiť, a to v každej dobe:   

- úspešnosť organizácie na trhu je podmienená skutočným fungovaním systému manažérstva kvality, a je 
najlepšie preukázateľná ekonomickou bilanciou, 

- certifikácia overuje predpoklady pre úspešnosť, ale neznamená, že firma bude prosperovať. Certifikácia 
popisuje len to, že organizácia spĺňa základné predpoklady preto, aby bola úspešná a tieto predpoklady 
sú zrovnateľné s inými certifikovanými organizáciami.  

 
 

Normy ISO 9000 
 
  Normy ISO 9000 boli v ich prvom vydaní v roku 1987 ustanovené a prijaté za účelom medzinárodného 
hodnotenia v oblasti riadenia kvality, aby mohli byť systémy kvality hodnotené zhodnými kritériami. V revízii 
uvedených noriem ISO v roku 1990 bol dohodnutý proces zmien a v roku 1994 boli vykonané malé zmeny v 
zabezpečení rovnomernosti ich aplikácií. Dlhodobá revízia v roku 2000 priniesla potrebné štrukturálne a obsahové 
zmeny. Prispôsobenie systémov manažérstva kvality podľa dlhodobej revízie, pozostávalo z implementácie 
dodatočných požiadaviek, ktoré sú výsledkom pohybu v oblasti problematiky kvality. Zásadnou zmenou normy 
ISO 9000:2000 je orientácia na procesy, a požiadavka sústavného zlepšovania SMK.  
V tomto duchu boli vydané tri základné normy, ktoré mali uľahčiť prácu pri hodnotení kvality: 
ISO 9000 – Systém manažérstva kvality – zásady a slovník. Popisuje zásady manažérstva kvality a špecifikuje 
terminológiu manažérstva kvality. 
ISO 9001 – Systém manažérstva kvality – požiadavky.  Špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality 
v prípade, ak firma preukazuje svoju schopnosť produkovať kvalitné výrobky a služby. 
ISO 9004 – Systém manažérstva kvality – smernica pre zvyšovanie výkonnosti. Poskytuje návody, ktoré popisujú 
efektívnosť a účinnosť systému manažérstva kvality. Cieľom tejto normy je neustále zlepšovanie vo vzťahu 
k výrobku a zákazníkom.   
Podrobné návody pre vybrané aktivity bližšie špecifikujú už normy ISO 10 01X. Tu môžme spomenúť napr. ISO 
10 013 – Smernica pre vypracovanie príručky kvality alebo ISO 10 011 – Audit systému manažérstva kvality.  
 
 Dôvodom a výstupom pre revíziu noriem o kvalite v roku 2000 bol prechod od systémového pohľadu 
k procesnému prístupu. Normy sa orientujú priamo na jednotlivé procesy, ktoré pri činnosti podniku prebiehajú, 
a vďaka tomu je možné na základe malých čiastkových výsledkov, získať výsledok celkový. Ďalšou výhodou 
procesného prístupu je aplikovateľnosť normy pre rôzne špecifické oblasti. 
Pre efektívne fungovanie je potrebné v organizácii jasne identifikovať a riadiť jednotlivé procesy, ktoré často na 
seba navzájom nadväzujú. Systematická identifikácia a manažérstvo  procesov,  vrátane vzťahov medzi nimi, je 
označované ako „procesný prístup“.  
 
 
Procesný prístup pri poskytovaní služieb 
 
 Výsledkom procesu môže byť produkt hmotný, a aj nehmotný. Pre službu je špecifické, že produkt je 
nehmotný, ale ten môže mať rozdielny charakter: 

- činnosť prevádzaná na hmotnom výrobku, napr. oprava zariadenia, 
- činnosť prevádzaná na nehmotnom výrobku, napr. vypĺňanie formulárov, 
- dodávka hmotného výrobku (doprava), 
- dodávka nehmotného výrobku, napr.: realizácia kurzov, poradenstva, organizácia podujatí, ochrana osôb 

a majetku. 
Ako prvotné ale chápeme vstupy procesu, medzi ktoré zahrňujeme : 

- metódy – sú to postupy, pravidlá, parametre procesov, kontrolné mechanizmy a hodnoty jednotlivých 
procesov, 

- nástroje – súvisia so získavaním a spracovaním informácií z prostredia a spôsoby prístupu a komunikácie 
so zákazníkom, 

- zariadenia – zariadenia späté s procesom, vrátane informačného systému a testovacích zariadení, 
- materiál – jedná sa o materiál využívaný a spracovaný v daných procesoch. Môže sa jednať aj o predmet 

činnosti, napr. o tovar pri obchodovaní. 
- prostredie – patrí tu prostredie, v ktorom sa proces uskutočňuje, ako aj celkový prejav firmy smerom do 

prostredia, v ktorom pôsobí (symboly, znaky, vlajky, farebné označenie vozidiel a pod..), 
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- ľudia – nezanedbateľnou stránkou sú pracovníci, ich zainteresovanosť, ochota, lojálnosť a odbornosť pre 
daný charakter práce. 

- zdroje – tu rozumieme investície, ktoré súvisia s hmotným a nehmotným majetkom,  
- know how, licencie využívané v procese, ale aj  výcvik zamestnancov. 
 

 Výrazným faktorom vstupujúcim do procesu sú riziká. Riziko je funkciou viacerých faktorov, ktoré 
zakladajú pravdepodobnosť nežiaducich následkov (R = P x D). V tomto smere sa vo všeobecnosti špecifikujeme 
na riziká strategické, obchodné a operatívne, ktoré súvisia s problémami fungovania procesu, ktoré je nutné 
operatívne riešiť. Rozšíreným fenoménom je aj to, že niektoré aspekty činnosti procesu je ťažké predvídať. Výstup 
je v našom prípade nehmotným produktom – službou. 

 
Pri hodnotení kvality je nutné vychádzať aj z predpokladov pre spokojnosť zákazníka.  Medzi ne možno zahrnúť 
: 

 znalosť potrieb zákazníka – je nutné poznať to, čo zákazník potrebuje k svojej spokojnosti a to nielen na 
pracovnom poli, ale aj v oblasti súkromia. To všetko prispieva ku celkovej spokojnosti zákazníka. 

 znalosť očakávaní zákazníka -  u zákazníka sa často objavujú očakávania, ktoré nie sú zreteľné, resp. 
priamo definované. Pre celkové naplnenie cieľa je ale nutné tieto očakávania naplniť. 

 vnímanie kvality zákazníkom – môže sa stať, že zákazník vníma kvality úplne z iného uhlu a v inom 
spektre priorít, ako výrobca alebo odborník. 

 poznanie konkurenčného produktu – v dnešnej dobe je nevyhnutnosťou konkurenčný boj. Treba s tým 
počítať a poznať situáciu na trhu. 

 poznanie seba samého – treba poznať a vedieť reálne zhodnotiť svoje možnosti a schopnosti. 
 znalosť podnikateľského priestoru – vedieť sa orientovať v súťaživom prostredí. 
 poznanie vnútorných procesov – nevyhnutnosťou je poznanie toho, čo sa odohráva vo vnútri firmy. 
 vedieť ako zvýšiť vlastnú kvalitu – je nutné vedieť a poznať smerovanie a vedieť pružne reagovať na 

zmeny svojho prostredia a podmienok pri poskytovaní služby. 
 
 Vývoj, požiadavky a základné zásady tvorby kvality v podniku sú aplikovateľné aj v oblasti 
zabezpečovania ochrany osôb a majetku. S postupom času sa aj táto sféra dostala do víru komercionalizácie, a je 
nutné pružne a vhodne reagovať na požiadavky trhu. Neoddeliteľnou stránkou je ale presne a efektívne riadenie. 
Vzhľadom na charakter súčasného trhu v tejto oblasti je podstatným faktorom aj čo najefektívnejšie využívanie 
zdrojov a finančných prostriedkov. Práve z pohľadu financií je často kvalita posúvaná do úzadia s názorom, že na 
to nie sú prostriedky. Cieľom zavadzania kvality je ale aj šetrné a hlavne efektívne zaobchádzanie so zverenými 
prostriedkami a inými zdrojmi. Práve túto súvislosť chápe aj mnoho existujúcich a potenciálnych zákazníkov, a je 
nutné sa upierať aj smerom ako zavedenia, tak aj certifikácie funkčného systému kvality v organizácii. Na druhej 
strane si treba uvedomiť, že cieľom nie je len získanie príslušného certifikátu, ale neustále zlepšovanie 
a zefektívňovanie procesu výroby. 
 
 

STANOVENIE VÝCHODÍSK PRE HODNOTENIE KVALITY SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI 
 
Ako už bolo naznačené v predošlých kapitolách, vytvorila sa v spoločnosti potreba objektívneho 

hodnotenia kvality poskytovaných služieb súkromnými bezpečnostnými službami. Rozšírený fenomén certifikácie 
procesov normami ISO 9000 neposkytuje doposiaľ celkové hodnotenie v oblasti kvality bezpečnosti osôb a 
majetku, ktorú je daná bezpečnostná služba schopná poskytnúť. Určitá „kvalita“ je zabezpečovaná aplikáciou 
príslušnej legislatívy a štátneho dozoru.  
  Cieľom celého snaženia je navrhnúť spôsob ohodnotenia činnosti súkromnej bezpečnostnej služby  na 
základe jej pripravenosti, vyrobeného produktu – služby, ktorú poskytuje svojmu zákazníkovi a procesov, ktoré 
k danému produktu priamo prispeli. V tomto duchu je možné využiť štandardy a postupy, ktoré sú súčasťou noriem 
ISO 9000 do maximálnej možnej miery, ale neobmedziť sa len na posudzovanie unifikovaných a paušálnych 
procesov, ale ohodnotiť aj úzko špecifické odborné faktory a charakteristiky poskytovanej služby. Pre celkový 
obraz o posudzovanom subjekte netreba zabudnúť popri hodnotení odborných, bezpečnostných oblasti aj na iné 
oblasti ako je napr. postavenie a možnosti firmy na trhu so súkromnou bezpečnosťou. Ide teda o faktory, ktoré sú 
špecifické pre túto oblasť podnikania, ale nie sú priamo definovateľné normou, zákonom alebo iným predpisom. 
Zároveň si celkové hodnotenie vyžaduje široký odborný nadhľad na problematiku pre podchytenie všetkých 
charakteristík danej služby. Len v kooperácii bezpečnostných a iných odborníkov je možné vhodne posúdiť 
efektívnosť využitia zdrojov. 
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Príklad: Výkon bezpečnostného pracovníka pri hliadkovej činnosti: 
Na jednej strane sa v takomto prípade môže zdať využite pracovníka SBS neefektívne z pohľadu 

pracovného času a jeho výkonu pri pasívnom sledovaní situácie napr. pri vchode/východe z objektu, pretože jeho 
výsledkom práce nie je viditeľný produkt. Na strane druhej je to z bezpečnostného hľadiska efektívny odstrašujúci 
faktor pre potenciálneho páchateľa, nehovoriac o vhodnej zálohe aktívnej sily potrebnej v danom mieste a čase. 
Pri jednoduchom pohľade sa môže zdať posilnenie takejto ostrahy ešte o jedného pracovníka, ako pozitívum 
s cieľom zvýšenia potenciálnej sily/bezpečnosti, ale môže to mať aj za následok zníženie kvality služby, a to 
odvedením pozornosti daného jedinca (rozhovor s kolegom a pod.) alebo nadmerný - nechcený odstrašujúci účinok 
na návštevníkov objektu, ktorí viackrát daný objekt nenavštívia (supermarket, značkový obchod a pod.). 
Výsledkom je potom aj zvýšený ekonomických nákladov objednávateľa služby a to v dôsledku neodborného 
rozhodnutia manažmentu bezpečnostnej služby. 

V tomto smere na naskytá možnosť o posúdenie, či sa jedná o prvok systému bezpečnosti, ktorý je 
poddimenzovaný, predimenzovaný alebo či je navrhnutý s najväčšou možnou efektivitou.  

 
Obrázok č. 1 : Úroveň realizácie systému bezpečnosti 

 
Cieľom bolo na tomto zjednodušenom príklade poukázať na okolnosti, ktoré laik/zadávateľ zákazky, neregistruje 
do detailov pri svojom rozhodovaní. Takto sa môže stať, že dôjde k neodbornému výberu bezpečnostnej služby 
len na základe všeobecne platnej zásady : „cena osobohodiny“ . Takéto neodborné rozhodnutie môže byť na škodu 
aj samotnému zákazníkovi. 
 Už v uvedenom príklade bolo možne postrehnúť, že hodnotenie efektívnosti nasadenia sily a prostriedkov 
závisí od vonkajších ale aj vnútorných, vplyvov, situácie a pomerov. Ako sme v úvode spomenuli, bezpečnosť je 
neustále sa meniaci sa fenomén. Jednoduchou udalosťou (napr. výbuch v centre mesta považovaný za teroristický 
útok, resp. krádež vo vnútri objektu) sa behom sekundy zmenia pomery pre posudzovanie bezpečnosti. Na základe 
tých vonkajších a vnútorných rizík a ohrození potom prehodnotíme efektivitu zabezpečenia a primerane reagujeme 
– dochádza k zmene zabezpečenia (posilneniu ochrany objektu). V tomto smere bude nutné posudzovať : 

1. ako rovnováhu riziko/ohrozenie  úroveň zabezpečenia,  
2. tak aj rýchlosť a schopnosť systému zabezpečenia reagovať na zmenu vplyvov, resp. 

pripravenosť operatívne reagovať na zmenené podmienky.  
Z bližšieho pohľadu na daný prípad je teda vhodné posúdiť : 

- „subjektívnu“ stránku poskytovania služieb – pripravenosť systému na rýchlu reakciu, t.z. hypotetické 
posúdenie schopnosti bezpečnostnej služby reagovať na modelové situácie/ohrozenia a jej celková 
pripravenosť na výkon služby (I.) 

- „objektívnu“ stránka poskytovania služieb – bezpečnostný systém v reálnom prostredí špecifickom  
svojimi charakteristikami (II.),  

 
Obrázok č. 2: Posúdenie rovnováhy medzi rizikom a spôsobom zabezpečenia 
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spôsob zabezpečenia   alebo    alebo  

? 
 

Riziko/Ohrozenie  
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Následne je nutné posúdiť, či sú stránky rizika a zabezpečenia v rovnováhe, alebo sa jedná o systém 
predimenzovaný alebo poddimenzovaný. (obrázok č.2) 
Pre  posudzovanie by bolo nutné využiť skúsenosti z oblasti: 

- Policajného zboru SR, 
- vzdelávacích bezpečnostných inštitúcií : 

o  oblasť právnych vied, 
o  oblasť kriminálnych vied, 
o  oblasť telovýchovy a praktickej streľby, 
o  oblasť technických vied, 
o  oblasť taktiky a plánovania. 

- ekonomiky a marketingu, 
- praxe v oblasti zabezpečovacích technológií (mechanických a elektronických bezpečnostných 

prostriedkov), 
- poisťovníctva, 
- požiarnej prevencie, 
- zdravotníctva, 
 
Prizývanie odborníkov z každého z menovaných odvetví asi nie reálnym riešením, avšak bolo by vhodné 

využiť ich skúsenosti pri zostavení systematického hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti. 
Samotný systém hodnotenia by sa mal opierať o dva základne kroky: 

Subjektívne – statické hodnotenie je posúdenie sumy charakteristík, ktoré hovoria o 
vlastnostiach bezpečnostnej služby, ktoré vonkajšie okolnosti neovplyvňujú. Jedná sa zväčša o kalkulovanú 
pripravenosť na výkon činnosti, splnenie základných (zákonných) podmienok pre fungovanie, ale aj vedľajšie 
aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality, napr. ďalšie odborné vzdelávanie, komunikácia manažmentu 
s odbornou verejnosťou na konferenciách, výstavách, workshopoch a pod.  

Objektívne – dynamické hodnotenie je už posúdenie funkčnosti a správneho aplikovania postupov, techník, 
teórie a iných aspektov do praxe. Objektívne hodnotenie by pozostávalo z posúdenia fyzickej ochrany realizovanej 
danou SBS-kou v jednom alebo viacerých reálnych objekte. Súčasťou tohto hodnotenia by bola aj analýza rizík 
a ohrození na základe teórii bezpečnostného manažmentu, ktoré sme charakterizovali v kapitole 1. 

Z toho vyplýva že prvá úroveň hodnotenia – I. (subjektívna) je aplikovateľná aj na začínajúci subjekt, zatiaľ 
čo pre druhú úroveň – II. (objektívnu) je úž nutné mať reálne výsledky z praxe. 

 

 
 

Obrázok č.3 : Postup vytvárania „kvality súkromnej bezpečnosti“ 
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Pre posudzovanie bezpečnosti je potrebné ako za štartovacie východiská brať už dostupné  verejné dokumenty, 
ktoré z určitého hľadiska deklarujú kvalitu súkromnej bezpečnosti. 
Medzi také môžeme zaradiť : 

 Zákon č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, 
 Norma ISO 9000:2000 aplikovaná pre SBS na Slovensku, 
 Európsky výcvikový modul pre základnú ochranu objektov (CoESS a UNI Európa),  
 „Výber najlepšej hodnoty“ – príručka CoESS a UNI Európa  pre verejné obstarávanie v rámci výberu 

SBS v Európe, 
 Iné metodiky, odporúčania a požiadavky. 

 
 
Norma ISO 9000:2000 aplikovaná v podmienkach súkromných bezpečnostných služieb 

 
Všeobecnému pohľadu na normy ISO 9000 sme sa venovali v kapitole 2.4.  Teraz sa zameriame na 

špecifikovanie aplikácie týchto noriem pre potreby súkromnej bezpečnosti, konkrétne pre súkromné 
bezpečnostné služby. 

Kritéria hodnotenia kvality pri hodnotení bezpečnostných služieb by sme mohli zhrnúť do niekoľkých 
oblasti na ktoré sa kladie dôraz, a to : 

- systém bezpečnostných procesov a podprocesov – know how, 
- hmotná stránka a systém manažérstva zdrojov bezpečnostného procesu,  
- schopnosť pružnej reakcie na zmenené podmienky, 
- záruky dané referenciami, menom na trhu, poistením ručením apod., 
- spokojnosť zákazníka. 
Kvalitu v ponímaní bezpečnostných služieb, vzhľadom na charakter poskytovanej služby môžeme o to 

intenzívnejšie chápať ako snaha o nenarušenosť chráneného záujmu v bezpečnostnom procese a jeho 
podprocesoch. Je to vlastne systém riadenia celého bezpečnostného procesu s cieľom trvalého udržania jeho 
parametrov v zmluvne dohodnutých hraniciach, ktoré je dosahované sústavným meraním, kontrolou 
a zlepšovaním procesov.  

Medzi kroky zavádzania systému manažérstva kvality (SMK) patrí: 
 

1. identifikácia procesov - Procesy vo firme sa identifikujú a ohraničujú analýzou skutkového stavu z pohľadov 
základných činností, ktoré tvoria hospodárske výnosy SBS,  možno ich rozdeliť na ťažiskové procesy, ktoré 
zahrňujú : 

- riadiace procesy, procesy zdrojov, realizačné procesy, procesy analýzy a zlepšovania, 
- čiastkové procesy, ktoré tvoria zákaznícke vzťahy, návrh a vývoj, nájom živej sily a nákup logistického 

zabezpečenia, realizácia zmluvnej služby chráneného záujmu. 
Do identifikácie procesov zahrňujeme : 
- definovanie požiadaviek zákazníka - v rámci vstupov, 
- organizácia, kompetencie, manažment zdrojov (riadiace a podporné procesy), 
- vstupy výrobných procesov - služieb, 
- procesy v stredisku SBS, 
- proces zmluvnej ochrany chráneného záujmu – samotná ochrana v rámci ktorej identifikujeme: 
 ohraničenia – legislatívne, rizika objektu, odborné postupy činností, a iné, 
 zdroje procesu ochrany : organizácia, režim, ľudia, technické prostriedky, softvérové prostriedky, 
 výstupy – účel ochrany, spätná väzba, 
 odberateľ – spokojnosť 

 
2.  identifikácia kľúčových miest – vymedzenie rozhrania a požiadaviek v dodavateľsko-odberateľskej oblasti 
na druh služby, živú silu, vybavenie, a pod. Potom môže byť definovaný účel a cieľ procesu. 
 
 3. zostavenie a znázornenie procesov - do mapy procesov, kde sa stanoví ich spojitosť a z toho postupové 
diagramy. Pre definovanie procesov možno využiť metódy projektovania alebo nástroje kvality, maticu kritických 
faktorov a procesov, stromový diagram dokumentácie, analýzu kritickej cesty a silových polí, štatistickú reguláciu 
procesov, diagram príčin a následkov a iné metódy.   
 
4. popis procesov - Priebeh procesov sa má popísať podľa možností stručne a výstižne. Úlohou dokumentovania 
procesov je dosiahnutie ich transparentnosti. Dokumentácia SMK musí byť centrálne riadená, musí mať charakter 
riadeného dokumentu s vymedzením zodpovednosti za jej zavedenie a používanie a evidenciou zmien. 
Vizualizácia procesov má umožniť nezainteresovaným osobám porozumieť procesom bez dodatočnej 
interpretácie. Popis procesov v dokumentácii u SBS plní Smernica pre výkon služby v zmluvnej ochrane 
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chráneného záujmu. Mali by predovšetkým obsahovať vymedzenie zodpovednosti schvaľovacím konaním vedenia 
SBS, riadenie a záznam zmien, vymedzenie použitých pojmov a skratiek, súvisiace právne normy vymedzujúce 
realizovaný proces (vonkajšie ohraničenia), zdroje procesu, definované merateľné veličiny procesu a použité 
štatistické metódy ich hodnotenia, účel - popis procesu, všeobecné povinnosti a zodpovednosti v realizácii procesu, 
znaky procesu (napr. zbrane, uniformy, tabuľky spotrebných normatívov a životnosti), riešenie nezhody - 
škodového procesu, evidencia spotreby a použitia, záverečné ustanovenia, zodpovednosti za implementáciu 
dokumentácie, oboznámenia sa s dokumentáciou, smernicou - pokyny pre používanie. Fotodokumentácia znakov 
procesu (uniforiem, zbraní, plemien strážnych psov) môže byť použitá pre štruktúru Smernice výstrojného procesu 
bezpečnostných pracovníkov SBS, výzbrojného a streleckého procesu SBS, procesu fyzickej ochrany chráneného 
záujmu so strážnym psom a ďalšie. Štruktúru procesné orientovanej firemnej dokumentácie vyjadruje stromový 
diagram  
 
Audit systému manažérstva kvality 
- má za úlohu zistiť funkčnosť a účinnosť SMK. Nástrojom na to je kontrola miery zavedenia jednotlivých prvkov 
činností, z ktorých sa systém skladá, preukázanie dodržania spôsobilosti a účelnosti procesov a činností, prípadne 
vymedzenie nápravných opatrení. Audity môžu byť vykonávané ako plánované alebo neplánované napr. v prípade 
vzniku mimoriadnych udalostí.  
Dôvodom neplánovaného auditu môže byť : 
o posúdenie SMK organizácie s ktorou sa hodlá uzavrieť zmluva – podmienka tendru,  
o či SMK naďalej spĺňa špecifické požiadavky a je zavedený, resp. či boli prijaté opatrenia k náprave, a či 

tieto boli skutočne účinné, 
o pri uskutočnení zmien vo funkčných oblastiach, napr. reorganizácia a revízia postupov, 
o pri ohrození alebo zvýšenom riziku bezpečnosti alebo spoľahlivosti. 

V rámci vnútornej kontroly vykonávajú interný audit, certifikovaní interní audítori podľa plánu kvality, spolu 
so zmocnencom vedenia SBS pre kvalitu, ktorý by najvhodnejšie mal byť členom vedenia spoločnosti. K 
externému auditu SBS predkladá vyžiadané materiály externými audítormi podľa zaslaného plánu a programu 
auditu. 

Nasledujúca tabuľka č.6 ukazuje spôsob a štruktúru implementácie požiadaviek ISO 9000:2000 do 
podmienok SBS.  

Prípravu a zavedenie SMK je najvhodnejšie objednať u špecializovanej organizácie, ktorá má skúsenosti 
s týmto druhom služby. Tá tiež vykoná prípravu zamestnancov, a ak má licenciu môže vykonať i certifikáciu SMK. 
Jedna z podmienok okrem pripravenosti firmy sú jej plusové hospodárske výsledky - stav na účtoch. Platnosť 
vydaného certifikátu na SMK je tri roky 

 
 
 

NÁVRH SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI 
 
 

Hodnotenie kvality sa v podmienkach súkromnej bezpečnosti stalo dosť frekventovaným pojmom, avšak 
do priamo merateľnej podoby sa doposiaľ nedostalo.  Niektoré nevyhnutné podmienky pre správne fungovanie si 
vzala za svoje príslušná legislatíva, avšak mnoho faktorov, ktoré charakterizujú alebo priamo ovplyvňujú ako 
fungovanie bezpečnostných služieb, tak aj vývoj, smerovanie a všeobecné povedomie sa doposiaľ nachádzala 
v oblasti polemík a výmeny názorov medzi zainteresovanými. V posledných rokoch sa ale objavil názor, ktorý 
presadil podmienenie aspoň určitých požiadaviek vo forme odporúčaní alebo návodov, ako napr. príručka „Výber 
najlepšej hodnoty“  pre celú Európu. Takto sa na verejnosti objavili v písanej forme požiadavky, ktoré nie sú tak 
ľahko obsiahnu- teľné v záväzných predpisoch rôzneho druhu. Podobné príručky zasahujú oblasť slobodného 
výberu objednávateľa služby a napomáhajú mu zorientovať sa v tom, čo má za svoje peniaze žiadať. 

V podobnom duchu je namierené vytvorenie určitého systému hodnotenia, ktorý by bol dostatočne 
flexibilný vzhľadom k vylepšeniam a zmenám v oblasti bezpečnosti, a aby bez výrazných obmedzení bol schopný 
posúdiť rôzne, možno aj háklivé stránky podnikania. Základom je samozrejme dobrovoľnosť subjektu 
o ohodnotenie svojej činnosti. Pri posudzovaní by mal model hodnotenému subjektu ako priebežne, tak aj 
výsledne odporučiť konkrétne zlepšenia v systéme podnikania. Nevyhnutnosťou je aj jeho neustále priebežné 
pretváranie s cieľom dosiahnuť optimálnu formu. V tomto momente je ale potrebné vytvoriť východiskovú 0 – tú 
verziu systému hodnotenia, ako odrazový mostík pre ďalšie zlepšovanie.  

Ako bolo v úvode kapitoly 3 spomenuté bolo by vhodné koncipovať hodnotenie do úrovne : 
 

I. Subjektívne – statické hodnotenie – ktoré by posúdilo pripravenosť subjektu pre správnu činnosť a výkon 
služby a podmienky podnikania založené na etických, právnych a spoločenských zásadách.  
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II. Objektívne – dynamické hodnotenie – ktoré by pri námatkových kontrolách čo do počtu objektov a počtu 
kontrol v rôznych časoch, preukázalo aj schopnosť aplikovať deklarovanú pripravenosť pri výkone služby. 

Išlo by teda o dotazník s rôznymi skupinami kritérií, na ktoré by posudzovateľ alebo sám subjekt označil odpoveď 
najbližšiu reálnemu stavu  a následne by sa to  bodovo vyhodnotilo. 

 
 
Stanovenie metodiky hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti 
 

Pre stanovenie metodiky hodnotenia som sa orientoval na zaužívané spôsoby v podmienkach súkromnej 
bezpečnosti. Ako pomôcku som pri formovaní metodiky využil skúsenosti z teórie a dokumentov uvedených 
v predošlom texte a zásad bezpečnostného manažmentu. Za kľúčovú som na základe jej charakteru zvolil bodovú 
metódu hodnotenia. 

Bodová metóda spočíva v expertnom pridelení bodovej hodnoty (percentuálnej hodnoty) z určenej 
stupnice od najhoršieho po najlepšie hodnotenie jednotlivým posudzovaným kritériám. Aby bol pohľad na 
danú oblasť objektívnejší, hodnotí sa viackrát a to na základe určitého počtu vopred stanovených kritérií. 
Každé kritérium ma stanovenú váhu, ktorá sa vynásobí počtom pridelených bodov (percent úspešnosti) 
v danom hodnotení. Následne sa dané násobky sčítajú, vyhodnocujú a porovnajú s inými výsledkami resp. 
stanovenými hranicami. Vhodne je pribrať k bodovému hodnoteniu viacero expertov. [27] 

 Pri vytváraní kritérií hodnotenia som využíval skúsenosti nadobudnuté počas štúdia už 
charakterizovaných dokumentov, získané prieskumom (ktorý je popísaný v nasledujúcom) a pri konzultáciách 
s odborníkmi s praxe. 

Samotná metodika hodnotenia je založená na vytvorení dotazníka vo forme tvrdení, ktoré posudzovateľ 
ohodnotí vopred určeným postupom. Dotazník je rozdelený do niekoľkých skupín kritérií, ktoré analyzujú 
charakter hodnotenej firmy. Kľúčovou je skupina všeobecných požiadaviek, ktoré charakterizujú pripravenosť 
firmy na výkon služby. Táto skupina sa ďalej ešte člení na nasledujúce podskupiny : 
- Manažment a organizácia firmy , 
- Personálny manažment,  
- Technická pripravenosť,  
- Vzdelávanie manažmentu a zamestnancov, 
- Marketing,  
- Kontrola poskytovania služby, 
- Vzťah k zákazníkovi . 
 
Dotazník je doplnení ešte o ďalšie skupiny kritérií týkajúce sa už samotného výkonu služby, ktoré sú definované 
podľa druhu činnosti a to : 
- fyzická ochrana objektu, 
- fyzická ochrana osoby, 
- detektívna činnosť, 
- ochrana prevozu a chránený prevoz finančnej hotovosti a cenín, 
- technická služba, 
- poradenstvo, 
- príprava bezpečnostných pracovníkov. 

Vzhľadom na rozsiahlosť uvedených skupín sa v ďalšom budem venovať len fyzickej ochrane objektu 
a príprave bezpečnostných pracovníkov. 
 

V každej zo skupín je navrhnutá množina kritérií (otázok/tvrdení/podmienok), ktoré majú posúdiť určitú 
stránku činnosti firmy. Ich relevantnosť, správnosť znenia a objektívnosť bude preverená v realizovanom 
prieskume, o ktorom pojednávam v neskoršom. Množstvo, znenie, forma, orientácia a charakter by mali byť 
v budúcnosti priebežne posudzované, korigované, ale najmä rozširované a pravidelne aktualizované.  

Pre zhodnotenie kritérií (otázok/tvrdení/podmienok) som zvolil štyri stupne hodnotenia (Tabuľka č.1). 
 
Tabuľka č.1. Stupne hodnotenia kritérií kvality súkromnej bezpečnosti 

  
Polemické sa zdá byť aj ohodnotenie p r e d i m e n z o v a n i a  systému ochrany. Cieľom 

zavedeného hodnotenia je podchytiť momenty (skôr zriedkavejšieho charakteru), kedy je v bezpečnostnej službe 

Stupeň 
hodnotenia nesplnené čiastočne splnené splnené predimenzované 

Percentuálna 
hodnota – P (%) 0 % 50% 100% 50% 
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účelovo navršovaná nákladovosť nad úroveň potreby s cieľom odčerpávania prostriedkom od klienta. Tento fakt 
môže nastať aj so zvolením samotného klienta resp. zodpovedného zástupcu spoločnosti. V tomto prípade 
„prepychu“ nemožno hovoriť o kvalite v pravom slova zmysle a podľa môjho názoru by to malo byť brané ako 
negatívny fenomén. V rámci uvedeného stupňa hodnotenia by už len z logického hľadiska bolo možné pri veľkom 
množstve kritérií vylúčiť funkčnosť hodnotenia „predimenzované“, avšak pre možnosti posudzovateľa, u ktorého 
sa predpokladá určitá úroveň odbornosti a schopnosti správne aplikovať tento hodnotiaci stupeň, ostali tieto 
políčka v hodnotiacej tabuľke zachované. 

V nasledujúcej tabuľke č.2 sú bližšie charakterizované jednotlivé navrhnuté stupne hodnotenia.  
 

Tabuľka č.2. Charakteristika stupňov hodnotenia kritérií kvality súkromnej bezpečnosti 
Slovné hodnotenie Jeho charakteristika 

nesplnené Vo významnej miere nespĺňa stanovenú podmienku uvedenú v popise kritéria. 
Popísaný fenomén môže byť síce vo firme zavedený avšak sa vôbec nevyužíva. 

čiastočne splnené Dané kritérium je zavedené ale nie dôkladne, resp. sú pochybnosti v správnom 
a plnohodnotnom napĺňaní jeho podstaty.  

splnené V dostatočnej miere je dané kritérium splnené a aplikované. 

predimenzované Realizácia daného kritéria je prehnaná a presahuje účelnosť resp. reálnu 
využiteľnosť a potrebu. 

 
Súčasná sústava štyroch stupňov hodnotenia s percentuálnou hodnotou 0, 50 a 100 % je kompromisným 

riešením medzi kritériami, ktoré by privítali plynulú stupnicu hodnotenia a kritériami, ktoré sa vzhľadom na svoj 
charakter blížia skôr k bipolárnemu hodnoteniu a viacej stupňov hodnotenia posudzovateľa len metie. Do budúcna 
by ale bolo možné „zjemniť“ hodnotenie na vyšší počet stupňov, s príslušným percentuálnym vyjadrením.  

Pri posudzovaní sa bude danému slovnému hodnoteniu prisudzovať určitá percentuálna hodnota Pi , 
ktorá bude charakterizovať úroveň splnenia danej i-tej podmienky (uvedená v tabuľke č.1). Ďalším dôležitým 
faktorom bude prideľovanie bodovej hodnoty – váhového koeficientu - Vi jednotlivým kritériám na základe ich 
dôležitosti v rozpätí 1 až 5 bodov. Následne bude získaná percentuálna hodnota vynásobená váhovým 
koeficientom a získame výsledné číselne hodnotenie pre dané kritérium: 

 

iii VPK       (1) 
 

kde :  Ki  – je bodová hodnota i-teho kritéria po hodnotení, 
 Pi  – percentuálna hodnota udelená pri hodnotení, 
 Vi  – váhový koeficient i-teho kritéria 5,1 ,  
 
Získané bodové hodnoty za jednotlivé kritéria potom sčítame. Pre možnosť porovnania do budúcna, kedy s 
určitosťou dôjde k zmene v kritériách je potrebné z tejto číselnej hodnoty vyvodiť percentuálnu úspešnosť. Pre 
tento účel som zaviedol pojem Koeficient súkromnej bezpečnosti – KSB . 







 n

i
i

n

i
i

V

K
KSB

1

1      (2) 

kde :  KSB  – je koeficient súkromnej bezpečnosti, 




n

i
iK

1

  – je súčet bodových hodnôt kritérií, 

 


n

i
iV

1

  – súčet váhových koeficientov kritérií, 

    n  – je konečný počet kritérií v dotazníku.  
 
Pre detailnejšie hodnotenie jednotlivých skupín resp. podskupín kritérií by bolo vhodné zaviesť aj 

čiastkové prepočty percentuálne úspešnosti a to : 
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1     (3) 

kde :  KSBj  – je koeficient súkromnej bezpečnosti skupiny resp. podskupiny, 
   j  – skupina resp. podskupina kritérií, 
Pre celkové hodnotenie potom použijeme výraz : 







 m

j

m

j
j

j

KSB
KSB

1

1     (4) 

V dotazníku je dôležité zvýrazniť miesta, ktoré bezpodmienečne nesmú nastať na základe podmienok 
právnych predpisov alebo základných zásad pre reálne fungovanie bezpečnostnej služby (kritické odpovede). 
Takéto miesta/políčka v dotazníku sú označené červenou výplňou. Ostatné políčka sú sfarbené buď žltou farbou - 
pre nie celkom dokonalé splnenie kritéria alebo zelenou farbou - pre relatívne optimálne splnenie kritéria. Toto 
farebné značenie je nutné chápať s príslušnou rezervou vzhľadom na všeobecnú, odbornú názorovú rôznorodosť. 
V tomto ohľade chcem nasmerovať pozornosť skôr na správne vytýčenie kritických (neprípustných) stavov 
v dotazníku.  

Výsledok hodnotenia by sa potom mal pohybovať v hraniciach stanovených na základe hypotéz. Pri 
expertnom vyhodnotení by sa stanovila minimálna hodnota KSBmin., pod ktorú by nemalo hodnotenie klesnúť. 
Podmienkou by samozrejme bol a nulový výskyt kritických odpovedí. Takáto hranice je pre potreby prvého 
modelu hodnotenia stanovená na základe mojich názorov založených na skúsenostiach v odbore a konzultáciách 
s odbornou verejnosťou.  

V prípade ďalšieho optimalizovania systému by ale mal byť hodnote KSBmin a značeniu kritických 
odpovedí venovaný samostatný výskum. 

Charakter výskytu jednotlivých hodnotení sa podľa predbežného odhadu a výsledkov vyhodnotenia 
prieskumu javí byť v tvare asymetrického gaussovho rozdelenia. 
Hypotetický stav rozdelenia odpovedí: 
Ideálny stav je ak v oblasti „nesplnené“ sa nenachádza žiadne z kritérií a všetky odpovede sa nachádzajú v stupni 

„splnené“. 
Vhodný stav je, ak sa žiadne z kritérií sa nenachádza v oblasti „nesplnené“, len niektoré z kritérií sa nachádzajú 

v oblasti „čiastočne splnené“ alebo „predimenzované“. 
Nevhodný stav je, ak sa niektoré z kritérií sa nachádza v oblasti „nesplnené“, niektoré z kritérií sa nachádzajú 

v oblasti „čiastočne splnené“  alebo „predimenzované“. 
Kritický stav je, ak sa pomerné veľké množstvo kritérií nachádza v oblasti, „nesplnené“, „čiastočne splnené“ 

alebo „predimenzované“ tak, že výsledný koeficient KBS dosahuje hraničnú hodnotu KSBmin. 
Neprípustný stav je ak sa pri hodnotení vyskytli kritické odpovede alebo hodnotenie kleslo pod minimálnu 

hodnotu KSBmin. 
 
Pri prvotnom hodnotení bezpečnostnej služby sa predpokladá, že množstvo odpovedí v oblasti „čiastočne splnené“ 
bude vyššie, avšak by nemalo prevýšiť kategóriu „splnené“. S týmto predpokladom by mala firma do hodnotenia 
vstupovať, poprípade sa vopred zoznámiť s kritériami hodnotenia a posúdiť, či aspoň do určitej mieri spĺňa 
stanovené kritéria. V opačnom prípade nastane niektorá z posledných dvoch uvedených stavov rozdelenia 
odpovedí. 
  
Dotazník by  mal v konečnom dôsledku obsahovať : 
 stručnú charakteristiku kritéria vo forme tvrdenia, otázky, podmienky na ktorú je možné odpovedať 

stanovenou formou, 
 váhové ohodnotenie kritéria, ktoré zohľadňuje dôležitosť kritéria, 
 stupeň hodnotenia daného kritéria, 
 miesto pre prepočítanú hodnotu daného kritéria na základe hodnotenia, 
 označenie kritických odpovedí, ktoré nesmú nastať. 
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Obrázok č. 4. Hypotetická asymetria rozdelia odpovedí pri hodnotení kritérií kvality súkromnej bezpečnosti 
 
  

Výstupom hodnotenia by mal byť: 
 koeficient súkromnej bezpečnosti v percentuálnom vyjadrení - KBS, 
 zobrazenie položiek, ktoré nesplnili požiadavky, 
 zobrazenie kritických odpovedí z pohľadu legislatívy alebo iných zásad, ktoré nastali. 
 
 
 

kritérium 
Váhový 

koeficien
t Vi 

Stupeň hodnotenia   (Pi –percentuálna hodnota) 
Prepočet 

Ki Nesplnené 
(0%) 

čiastočne 
splnené 
(50%) 

Splnené 
(100%) 

Predimen
-zované 
(50%) 

4 Vzdelávanie: 
4.1 Všetci pracovníci vo výkone sú 
držiteľom platného preukazu odbornej 
spôsobilosti príslušnej kategórie podľa 
zákona o súkromnej bezpečnosti 

 
5 

  

 
 

 5 x 
0,5=2,5 

 
 

 
 

Obrázok č. 5. Vzor hodnotenia kritéria kvality súkromnej bezpečnosti 
 

Vzhľadom na otvorenosť systému sa počíta do budúcna s korekciou kritérií, ktorá však nesmie byť 
jednorázovo veľmi výrazná a nesmie narušiť súčasnú vyváženosť systému hodnotenia. Veľká skupina nových 
kritérií s jednoznačnými odpoveďami by mohla zapríčiniť výrazný odklon výsledného hodnotenia od aktuálneho 
stavu.  

 
 

Prieskum kritérií hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti 
 
 Pre rozšírenie objektívnosti tvorby systému hodnotenia súkromnej bezpečnosti považujem za dôležité 
vykonať prieskum, ktorého cieľom je : 
- posúdenie správnosti doterajšieho výberu hodnotiacich kritérií a ich prípadná korekcia, 
- zhodnotenie dôležitosti uvedených kritérií z pohľadu účastníkov prieskumu, 
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- získanie nových pohľadov na hodnotenie kvality súkromnej bezpečnosti – nových bezpečnostných kritérií. 
 
Cieľovou skupinou účastníkov prieskumu je skupina 50 ľudí, ktorí majú určité vedomosti o fungovaní 
súkromných bezpečnostných služieb. Danú skupinu ľudí je možné rozdeliť do dvoch kategórií a to : 

 odbornú verejnosť – ide o skupinu ľudí, ktorí sa už dlhodobo zaoberajú činnosťou bezpečnostných služieb 
z pohľadu prevádzkovateľov, manažérov rôzneho stupňa, pracovníkov v priamom výkone, školiteľov, 
ale aj členov štátneho dozoru na úrovni KR PZ alebo Úradu SBS Prezídia PZ, 

  laicko-odbornú verejnosť – ide o študentov Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity 
v Žiline, detašované pracovisko Košice, v ročníkoch 3, 4 a 5, ktorí majú už teoretické poznatky a určité 
bezpečnostné povedomie aj keď danú činnosť vo väčšine prípadov nepoznajú z praxe.   

 
V rámci prieskumu obdržali jeho účastníci dotazník, v ktorom je uvedený základný okruh kritérií. Riešitelia majú 
za úlohu: 
1. Každému z uvedených kritérií prideliť váhu od 0 až po 5 bodov na základe vlastného úsudku o jeho dôležitosti, 

pričom napr. :  
 0 bodov hovorí, že dané kritérium je zbytočné, 
 1 bod značí,  že dane kritérium ma malý význam, ale je vhodne ho posudzovať, 
 5 bodov pridelíme ak dané kritérium je veľmi významne a malo by sa posudzovať. 

2. Navrhnúť vlastné kritéria, ktoré nie sú obsiahnuté v návrhu a ohodnotiť ich podľa bodu 1.  
 
Dotazník je anonymný, avšak pri vyhodnocovaní je uvedené aktuálne pôsobisko daného odborníka alebo u 
študenta ročník štúdia. Dotazník obsahuje 211 navrhnutých kritérií. Vzhľadom na počet kritérií v dotazníku nie sú 
v ňom použite verifikačné otázky (pozmenené znenie toho istého kritéria). To do určitej mieri môže skresľovať 
výsledok, najmä u druhej oslovenej skupiny, ktorej názorová stálosť nemusí byť rovnaká ako u prvej skupiny.  
 
 
 
Vyhodnotenie prieskumu kritérií hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti 
 
Vyhodnocovaním dotazníka sa : 

o skorigujú znenia niektorých kritérií,  
o určia váhové koeficienty jednotlivých kritérií, 
o objavia sa ďalšie kritéria hodnotenia kvality, 
o získa sa predbežný pohľad na štruktúru povedomia u odbornej a laicko-odbornej verejnosti, 
o zvýši objektívnosť konečného systému hodnotenia, 
Pri vyhodnocovaní sa za kľúčové budú brať názory odborníkov a výsledky druhej skupiny budú slúžiť ako 

verifikácia predpokladov. To dosiahneme vyhodnocovaním na základe teórie úplnej pravdepodobnosti, kedy 
získané hodnoty daného kritéria od jednotlivých skupín vynásobíme váhovým činiteľom danej skupiny.  

Výsledná váha kritéria i bude mat tvar: 
 

LOi VVV  3,07,0    (5) 
 

kde :  Vi - je výsledný váhový koeficient, 
 VO - je priemerný váhový koeficient získaní z prieskumu u odbornej verejnosti, 
 VL - je priemerný váhový koeficient získaní z prieskumu u laicko-odbornej verejnosti.  
 

 V prípade jednoznačného výskytu hodnotenia 0 u oboch skupín respondentov sa dané kritériu vyradí 
z dotazníka.  Výsledky prieskumu sa následne použijú pri vytvorení základného dotazníka hodnotenia kvality 
súkromnej bezpečnosti uvedenom v nasledujúcej kapitole.  
 
Hodnoty sledované pri prieskume : 
Pri vyhodnocovaní prieskumu boli sledované tieto činitele: 
 priemerná hodnota váhového koeficientu kritéria u oboch skupín samostatne – táto hodnota bola braná za 

kľúčovú pri zisťovaní výsledného váhového koeficientu. Následne sa z  hodnôt vypočítal výsledný koeficient 
podľa vzorca (10) a zaokrúhlil na celé číslo. Toto číslo je potom výsledným váhovým koeficientom uvedeným 
v dotazníku na hodnotenie kvality bezpečnostnej služby. 

 najčastejšie sa vyskytujúca hodnota váhového koeficientu u oboch skupín samostatne – táto hodnota mala 
za ciel určiť, ktorá z odpovedí od 0 až po 5 sa u každého z kritérií vyskytovala najčastejšie a to opäť v oboch 
skupinách samostatne. V prípade, ak by sa v oboch skupinách vyskytla u daného kritéria najčastejšie nula - 0, 
potom uvedené kritériu z dotazníka vypadáva. Tento stav ale nenastal, avšak niektorí účastníci prieskumu 
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poukázali na nezlučiteľnosť kritéria č. 198 s novou právnou úpravou, a preto bolo dané kritérium vypustené, 
aj keď vychádzalo z doterajšej bežnej praxe (z minulých rokov). Uvedené číselné hodnoty boli medzi 
skupinami porovnávane v samostatnom stĺpci (bol vypočítaný rozdiel), čo poukazuje na odlišnosť pohľadu 
medzi oboma skupinami, čo sa týka dôležitosti niektorých kritérií. Možno zhodnotiť, že vo väčšine prípadov 
bolo najčastejšie hodnotenie zhodné resp. s malými odchýlkami, t.z. rozdiel medzi skupinami bol 0, 1 alebo 
2, avšak vznikli prípady, kedy sa rozdiely vyšplhali aj do hodnôt 4 a 5. Išlo zväčša o kritéria, ktoré v praxi 
majú oveľa iný význam a bežný laik ich chápe ináč pričom mu  nie sú zreteľné jeho vedľajšie, zväčša skryté 
aspekty. To bolo aj nepriamo cieľom tohto snaženia  - poukázať na rozdielnosť pohľadov osôb znalých 
pomerov a osôb relatívne laických, možno aj budúcich objednávateľov služby.  

 priemerné hodnotenie pridelené daným účastníkom prieskumu vypočítané z čísel, ktoré respondent 
prideľoval jednotlivým kritériám. Toto vyhodnocovanie sa nepriamo vnútilo počas samotného zberu údajov, 
kedy pri jednoduchom pohľade na vyplnený dotazník bolo zreteľné, že niektorí respondenti sa obmedzili na 
využívanie len určitých číselných hodnôt, napr. 4 a 5, zatiaľ čo iní využívali cele ponúknuté spektrum 
v dostatočnej miere. Tento fenomén je už špecifikom individuality, presvedčenia a schopnosti každého 
z respondentov a nevieme ho priamo ovplyvniť, avšak mal by byť sledovaný v záujme objektivity prieskumu. 
Veľké množstvo takýchto osôb by mohlo „znehodnotiť“ celý prieskum.  

 
V niektorých prípadoch sa vyskytli malé korekcie alebo doplnenia znenia jednotlivých kritérií, avšak bez 

výrazných zmien. V dotazníkoch bola len v dvoch prípadoch z 50 respondentov využitá kolónka na doplnenie 
ďalšieho kritéria, čo bolo pravdepodobne spôsobené zahltenosťou respondentom danou problematikou. Navrhnute 
kritéria zneli : 
 Má firma hromadnú poistku zamestnancov proti škode spôsobenej pri výkone povolania? 
 Zúčastňuje sa firma charitatívnych akcií? 
 Využíva firma externý právny audit? 
 Vytvára firma finančné rezervy na krytie možných strát?  
 

Charakteristickou črtou bola aj názorová rôznorodosť resp. roztrieštenosť u jednotlivých riešiteľov a ich 
odlišný pohľad na jednotlivé aspekty bezpečnosti, ktorý aj po zistení z osobných rozhovorov, bol podľa môjho 
názoru, ovplyvnený ako geografickým pôsobením v rámci SR, tak aj oblasťou profesionálnej pôsobnosti, čo do 
rozhľadu nad danou problematikou. Výrazné názorové rozdiely sa objavili najmä medzi malými a veľkými 
bezpečnostnými službami, pričom na kvalitu sa upierajú spoločnosti až ak majú určité zázemie na trhu. V opačnom 
prípade ide len o holé prežitie čo sa odzrkadlilo aj v ohodnotení dôležitosti niektorých kritérií bazírujúcich zväčša 
na dobrovoľnosti alebo práci nad rámec povinností stanovených zákonom.  

Pri celkovom zhodnotení prieskumu je možné konštatovať, že v tomto prípade sa číselnej podobe 
odzrkadlila všeobecná odborná polemika názorov v našej spoločnosti týkajúca sa súkromnej bezpečnosti.  

 
 
Vytvorenie systému hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti 
 

Na základe výsledkov prieskumu bol vytvorený nasledujúci systém hodnotenia kvality súkromnej 
bezpečnosti. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedenie: 
- konečné formulácie znenia kritérií, 
- váhové koeficienty jednotlivých kritérií zistené prieskumom - Vi, 
- farebné odlíšenie prípustných, nie celkom dokonale splnených a  neprípustných (kritických) stavov príslušných 
kritérií. 
- navrhované hodnotenie kritérií pre určenie hodnoty KSBmin. – „ X “ 
 
Jednotlivé tabuľky podľa farebného rozlíšenia pojednávajú o kritériách pre : 
- Subjektívne – statické hodnotenie vo forme všeobecných požiadaviek pre výkon činnosti, splnenie 
základných (aj zákonných) podmienok pre fungovanie, ale aj vedľajšie aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu 
kvality firmy (Tabuľka č. 10),  
- Objektívne – dynamické hodnotenie na základe priameho výkonu v našom prípade fyzickej ochrany objektu 
a vzdelávania bezpečnostných pracovníkov. V tabuľke č.11 sú uvedené kritériá pre hodnotenie fyzickej ochrany 
objektu súkromnou bezpečnostnou službou, v Tabuľke č.12 sú uvedené kritéria pre posúdenie prípravy 
bezpečnostných pracovníkov podľa zákona 473/2005 Z.z.  
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Tabuľka č. 3. Posúdenie úrovne pripravenosti pre zabezpečenie súkromnej bezpečnosti  
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1. Manažment a organizácia firmy 

1.1. Má firma skúsenosti, tradíciu a  pôsobí v oblasti bezpečnostných 
služieb viac ako 3 roky? 4 x c c c 

1.2.  Má firma stabilné finančné zázemie? 4 c x c c 

1.3. Je organizácia spoločensky, ekonomický, politický alebo etnicky 
názorovo nezaujatá? 3 c c x c 

1.4.  Má firma spracovaný business plán? 3 c x c c 
1.5. Je jasne spracovaná organizačná štruktúra firmy? 4 c x c c 
1.6. Je jasne deklarovaná zodpovednosť a právomoc pracovníkov? 4 c x c c 

1.7. Má organizácia spracovaný a zavedený projekt o ochrane osobných 
údajov? 4 c c x c 

1.8. Je v organizácii zavedený a prevádzkovaný systém manažérstva 
kvality ISO 9000:2000? 2 x c c c 

1.9. Je firma držiteľom licencie pre strážnu službu? 5 c c x c 
1.10. Je firma držiteľom licencie pre detektívnu službu? 4 x c c c 
1.11. Je firma držiteľom akreditácie pre odbornú prípravu a poradenstvo? 4 x c c c 

1.12. Je organizácia členom niektorej kmeňovej organizácie (EAS, ZOMO, 
ASBS)? 2 x c c c 

1.13. Je firma držiteľom  ocenení a certifikátov ? 2 x c c c 

1.14. Má manažment, resp. je schopný získať bezpečnostnú previerku 
zodpovedajúcej úrovne D,T, alebo PT ? 3 c x c c 

1.15. Má firma, resp. je schopná získať osvedčenie o priemyselnej 
bezpečnosti? 3 c x c c 

1.16. Je firma dostatočne poistená? 4 c x c c 
2. Personálny manažment 

2.1. 
Všetci pracovníci vo výkone sú držiteľom platného preukazu 
odbornej spôsobilosti príslušnej kategórie podľa zákona 
o súkromnej bezpečnosti? 

5 c c x c 

2.2. Majú všetci zamestnanci previerku vo forme odpisu z registra 
trestov?  5 c c x c 

2.3. Majú pracovníci dostatočné skúsenosti s prácou v tomto odbore? 3 c x c c 

2.4. Je priemerný vek zamestnancov poverených ochranou osôb 
a majetku v rozmedzí 30 - 40 rokov? 2 x c c c 

2.5. Je najpočetnejší vek zamestnancov v rozmedzí 30 - 40 rokov? 2 x c c c 
2.6. Je priemerná doba trvania TPP v rozmedzí 3 – 30 rokov? 2 c x c c 
2.7. Je pomer zamestnancov vedených na TPP oproti VPP min. 10:1 ? 2 x c c c 

2.8. Je priemerný celkový počet odpracovaných hodín v súlade s fondom 
pracovného času? 4 c c x c 

2.9. Je vo firme priemerná 5% absencia z dôvodu PN ? 2 c x c c 
2.10. Má firma vypracovaný mzdový poriadok? 3 c c x c 

2.11. Dosahuje priemerná hrubá hodinová mzda zamestnancov  II. 
kvalifikačný stupeň? 3 c x c c 

2.12. Má firma vypracovaný pracovný poriadok? 4 c c x x 

2.13. Je vo firme zavedený systém kariérneho a finančného rastu 
zamestnancov? 2 c x c c 

2.14. Spĺňa organizácia podmienku zamestnávania osôb so zmenenou 
pracovnou schopnosťou? 2 x c c c 

2.15. Má každý zamestnanec stanovený obsah pracovnej činnosti ? 4 c c x c 
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2.16. Existuje na výber uchádzačov smernica alebo sú inou formou 
stanovené kritéria výberu? 4 c x c c 

2.17. Existuje vo firme vypracovaný postup na zaškolenie nových 
pracovníkov? 4 c x c c 

2.18. Je realizovaná a dokladovaná BOZP u zamestnancov? 4 c c x c 

2.19. Vytvára organizácia podmienky pre realizáciu vedľajších 
športových a iných aktivít zamestnancov? 2 x c c c 

2.20. Je spracovaný a prevádzkovaný technicko-organizačný poriadok? 3 c x c c 
3. Technická pripravenosť 
3.1. Je vo firme zavedený výzbrojný poriadok a výstrojný poriadok? 4 c x c c 
3.2. Je používané technické vybavenie v súlade so zákonom a normami? 4 c c x c 

3.3. Sú vecné bezpečnostné prostriedky a zbrane plne funkčné, kvalitné 
a estetické? 4 c x c c 

3.4. Je vybavenosť pracovníkov vo výkone vecnými bezpečnostnými 
prostriedkami a zbraňami primeraná? 4 c x c c 

3.5. Využíva firma rádio-prostriedky ? 3 x c c c 

3.6. Sú s používaním rádio-prostiredkov oboznámení zamestnanci 
smernicou? 4 x c c c 

3.7. Sú uniformy na dobrej kvalitatívnej úrovni? 3 c x c c 
3.8. Má firma rôznorodé uniformy podľa druhú výkonu? 3 c x c c 
3.9. Majú uniformy zákonom predpísane označenie ? 5 c c x c 

3.10. Sú zamestnanci spokojní s úrovňou pracovného odevu a režimom 
s ním súvisiacim? 3 c x c c 

3.11. Má firma zásahové vozidlo? 3 x c c c 
3.12. Je vozový park na požadovanej úrovni a primerane vybavený? 3 x c c c 

3.13. Je firma schopná realizovať a prevádzkovať poplachový systém 
narušenia u zákazníka a má pre to spracovanú smernicu? 3 c x c c 

3.14. Je firma schopná realizovať a prevádzkovať kamerový systém 
u zákazníka a má pre to spracovanú smernicu? 3 c x c c 

3.15. Je firma schopná realizovať a prevádzkovať systém kontroly vstupu 
u zákazníka a má pre to spracovanú smernicu? 3 c x c c 

3.16. Je firma prevádzkovateľom strediska registrácie poplachov 
(SRP/PCO) a má pre to spracovanú smernicu? 3 c x c c 

3.17. Je firma schopná realizovať a prevádzkovať perimetrickú ochranu 
a má pre to spracovanú smernicu? 2 c x c c 

3.18. Je firma schopná realizovať a prevádzkovať informačnú bezpečnosť 
a má pre to spracovanú smernicu? 2 c x c c 

3.19. Je firma schopná využiť pri činnosti psov a psovodov, a má pre to 
spracovanú smernicu? 3 c x c c 

4.  Vzdelanie manažmentu a zamestnancov 

4.1. Majú zástupcovia organizácie požadované odborné vzdelanie pre 
výkon príslušnej činnosti a držbu platnej licencie alebo akreditácie? 5 c c x c 

4.2. Majú zástupcovia organizácie iné manažérske vzdelanie? 3 c x c c 
4.3. Majú zástupcovia organizácie iné odborné vzdelanie? 4 c x c c 

4.4. Zúčastňujú sa členovia manažmentu konferencií, výstav a seminárov 
v záujme odborného rastu? 3 c x c c 

4.5. Je vypracovaný plán vzdelávania zamestnancov ? 3 c x c c 
4.6. Sú zavedené a prevádzkované kvalifikačné karty zamestnancov? 2 x c c c 
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4.7. Je zavedený systém pravidelného zvyšovania odbornosti pracovníkov 
formou školení? 3 c x c c 

4.8. Je zavedený systém pravidelnej fyzickej prípravy a sebaobrany 
zamestnancov? 3 c x c c 

4.9. Sú zamestnanci školení na zvládanie kontaktu s štátnym dozorom, 
zákazníkom, verejnosťou a médiami?  3 c x c c 

4.10. Sú zamestnanci vyškolení na zvládanie krízových situácií? 4 c x c c 

4.11. Majú zamestnanci vytvorené podmienky pre samostatný odborný 
rast? 3 x c c c 

4.12. Sú zamestnanci školení vo využívaní moderných bezpečnostných 
technológií a prostriedkov? 3 c x c c 

4.13. Ovládajú zamestnanci cudzie jazyky? 2 c x c c 

4.14. Sú zamestnanci oboznamovaní so zásadami environmentálne 
bezpečnosti? 2 c x c c 

4.15. Sú zamestnanci oboznamovaní so zásadami ochrany osobných 
údajov? 3 c x c c 

5. Procesy vo firme (manažérske, hlavné a vedľajšie) 
5.1. Sú jasne definované procesy vo firme? 3 c x c c 
5.2. Je vytvorená mapa procesov vo firme? 2 c x c c 
5.3. Realizuje firma systematické strategické plánovanie?  3 c x c c 

5.4. Realizuje firma do určitej miery vlastnú resp. normovanú politiku 
kvality so spätnou väzbou ? 3 c x c c 

5.5. Má firma systémovo realizovanú ekonomiku podniku? 4 c x c c 
5.6. Je vo firme zavedený a prevádzkovaný organizačný poriadok? 4 c c x c 
5.7. Je vo firme zavedený a prevádzkovaný registratúrny poriadok? 4 c c x c 

5.8. Je vo firme zavedené a prevádzkované systematické riadenie 
dokumentov a záznamov? 4 c x c c 

5.9. Je vedená dokumentácia o priebehu činnosti organizácie? 4 c c x c 
5.10. Je zavedený systém archivácie firemnej dokumentácie? 4 c c x c 

5.11. Je vo firme zavedená a prevádzkovaná systematická činnosť vo 
vzťahu k zákazníkovi ? 4 c x c c 

5.12. Je vo firme zavedené a prevádzkované systematické plánovanie 
výrobného procesu?  2 c c x c 

5.13. Má organizácia spracovaný východiskový model bezpečnostnej 
politiky podniku aplikovateľný na zákazníka? 3 x c c c 

5.14. Je vytvorený systém na odhad rizika a primerané nasadenie sily? 3 c x c c 

5.15. Je vo firme zavedený a prevádzkovaný systematický výkon činnosti 
(integrovaný bezpečnostný systém)? 3 c x c c 

5.16. Je vypracovaná a zavedená smernica pre výkon fyzickej ochrany ? 5 c x c c 
5.17. Je  vypracovaná a zavedená smernica pre poradenskú činnosť? 3 c x c c 

5.18. Je vypracovaná a zavedená smernica pre detektívnu a pátraciu 
službu? 3 c x c c 

5.19. Je vypracovaná a zavedená smernica prepráv finančnej hotovosti? 4 c x c c 
5.20. Je vytvorený krízový plán a sú s ním oboznámení zamestnanci? 3 c x c c 
5.21. Existuje rozpisová metodológia služieb vo firme? 4 c x c c 

5.22. Sú vypracované smernice pre výkon všetkých služieb, na ktoré ma 
firma príslušné oprávnenie? 4 c x c c 

5.23. Je vytvorený účinný systém na aktiváciu záloh? 3 c x c c 
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5.24. Je reakčná schopnosť firmy k požiadavkám zákazníka na základe 
odhadu dobrá? 3 c c x c 

5.25. Sú pre zamestnancov vytvorené vhodné pracovné podmienky? 4 c x c c 

5.26. Je vo firme zavedený a prevádzkovaný systematický nákup materiálu 
?  3 c c x c 

5.27. Je vo firme zavedený a prevádzkovaný systematický príjem, 
skladovanie a výdaj materiálu? 3 c c x c 

5.28. Má firma zavedený funkčný a nekomplikovaný systém pre 
reklamačné konanie? 3 c c x c 

5.29. Má firma zavedený systém pre prevádzku a údržbu strojov, zariadení, 
hardvéru a softvéru? 3 c c x c 

6. Marketing - postavenie na trhu a stratégia 
6.1. Vytvára organizácia  dobrý spoločenský imidž? 4 c c x c 
6.2. Má firma dobré referencie z predošlých zákazok? 4 c c x c 
6.3. Má firma záujem o rast a rozširovanie svojej pôsobnosti? 3 c c x c 
6.4. Ma firma vypracovanú prezentáciu bezpečnostného produktu? 3 c x c c 
6.5. Má firma spracovanú stratégiu predaja bezpečnostného produktu? 3 c x c c 
6.6. Má firma spracovaný cenník bezpečnostných produktov? 3 c x c c 

6.7. Bola priemerná cena osobohodiny pri ponukách za realizáciu fyzickej 
ochrany objektu v priebehu posledných 3 rokov 100 Sk/Hod. 2 c x c c 

7. Kontrola poskytovania služby 

7.1. Sú zamestnanci školení o tom, kto ich môže kontrolovať?  4 c x c c 

7.2. Má vnútorná kontrola výstup v forme inšpekčných zápisov, ktoré sú 
spracovávané a vyvodzované z nich závery? 4 c x c c 

7.3. Majú zamestnanci zavedený osobnú kartu pre záznamy o kontrolách? 3 c x c c 
7.4. Má firma zmocnenca pre kontrolu a kvalitu? 3 c c x c 

7.5. Má firma vytvorené technické a organizačné podmienky a realizuje 
kontrolu požitia alkoholu u pracovníkov v službe? 4 c c x c 

7.6. Je realizovaná počas služby námatková kontrola na alkohol ? 4 c c x c 
8. Vzťah k zákazníkovi 
8.1. Má organizácia nepretržitú asistenčnú službu pre zákazníkov?  3 c c x c 

8.2. Má organizácia zabezpečený pravidelný kontakt so zákazníkom 
a udržiavanie vzťahov? 4 c c x c 

8.3. Má firma poverenú osobu pre osobný kontakt so zákazníkom? 4 c x c c 
8.4. Registruje firma reklamácie zákazníkov? 3 c x c c 

8.5. Má firma vypracovaný informačný dotazník pre klienta na 
ohodnotenie kvality poskytovanej služby? 2 x c c c 

 
 
Kategorizácia predošlých kritérií a charakteristík procesov je kompromisom medzi zásadami, ktoré deklarujú v 
predošlom spomenuté dokumenty vo vzťahu k činnosti bezpečnostných služieb. 

Tabuľka č.3 popisovala všeobecnú pripravenosť na bezpečnostnej služby na kvalitný výkon služby. 
Nasledujúce tabuľky č. 4. a 5. sú doplnením predošlého a charakterizujúce bližšie jednotlivé činnosti, ktoré je 
schopné a má na ne subjekt oprávnenie vykonávať. Takéto tabuľky by mali byť následne rozpracované pre všetky 
čiastkové činnosti, ktoré sú v náplni bezpečnostných služieb a to: 
- fyzická ochrana objektu, 
- fyzická ochrana osoby, 
- detektívna činnosť, 
- ochrana prevozu a chránený prevoz finančnej hotovosti a cenín, 
- technická služba, 
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- poradenstvo, 
- príprava bezpečnostných pracovníkov. 
Jednotlivé kritéria, je v budúcnosti nutné doplniť o zhodnotenia optimálnosti vychádzajúcej z bezpečnostnej 
analýzy rizika objektu.  

 
Tabuľka č. 4. Posúdenie úrovne súkromnej bezpečnosti pri fyzickej ochrane objektu  
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9. Dokumentácia na pracovisku 

9.1. Je spracovaná bezpečnostná dokumentácia fyzickej a objektovej 
ochrany? 4 c c x c 

9.2. Poznajú pracovníci predpísanú evidenciu na pracovisku? 5 c c x c 

9.3. Je na pracovisku kniha priebehu služieb a je označená, 
zaevidovaná, očíslovaná, zapečatená a podpísaná štatutárom? 5 c c x c 

9.4. Sú v knihe priebehu služieb zaevidované aktuálne údaje o priebehu 
služby? 5 c c x c 

9.5. Je v knihe priebehu služby záznam zaevidovaný správne? 4 c c x c 

9.6. Je na pracovisku inšpekčná kniha dozoru a je označená, 
zaevidovaná, očíslovaná, zapečatená a podpísaná štatutárom? 5 c c x c 

9.7. Je na pracovisku kniha evidencie zásahov a je označená, 
zaevidovaná, očíslovaná, zapečatená a podpísaná štatutárom? 5 c c x c 

9.8. Je v knihe zásahov vyhotovený záznam správne? 4 c c x c 

9.9. 
Je na pracovisku formulár pre mesačný pracovný výkaz, hlásenie 
(mesačné, denné), zápis z kontroly, záznam o zásahu proti osobe, 
záznam o použití vecných bezpečnostných prostriedkov? 

4 c c x c 

9.10. Sú vyplňované a spracovávané tieto formuláre správne? 4 c c x c 
9.11. Je na pracovisku rozdelenie služieb? 4 c x c c 
9.12. Je na pracovisku etický kódex zamestnanca ochrany? 3 x c c c 
9.13. Dodržiavajú pracovníci etický kódex pri vystupovaní? 4 c c x c 
9.14. Je na pracovisku popis práce zamestnanca? 4 c x c c 
9.15. Dodržiavajú pracovníci pracovný postup vo všeobecnosti? 4 c c x c 
9.16. Je na pracovisku platná dokumentácia zákazníka? 3 x c c c 

9.17. Ovládajú pracovníci povinnosti na základe dokumentácie 
zákazníka? 4 c c x c 

9.18. Sú na pracovisku oprávnenia osoby poverenej výkonom služby 
v znení zákona o súkromnej bezpečnosti? 4 x c c c 

9.19. Je na pracovisku, kde sa slúži so zbraňou kniha zbraní a streliva 
a je vyhotovená a spracovaná v súlade so zákonom?  3 c c x c 

9.20. Používa sa na pracovisku pomocná evidencia a je vedená 
dostatočne?  3 c c x c 

9.21. Je na pracovisku núdzový a evakuačný plán? 4 c c x c 
9.22. Je na pracovisku zoznam kontaktov zodpovedných osôb? 4 c x c c 
9.23. Je na pracovisku evidencia nájdených vecí? 3 c c x c 
10. Miesto výkonu služby 

10.1. Je vytvorené pracovisko bezpečnostného pracovníka alebo ináč 
jasne stanovené jeho pôsobenie v objekte? 3 c c x c 

10.2. Je na pracovisku funkčná lekárnička? 4 c c x c 
10.3. Je na pracovisku funkčný hasiaci prístroj? 4 c c x c 
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10.4. Je na pracovisku baterka (náhradný svetelný zdroj) s primeraním 
výkonom, kapacitou a svietivosťou? 4 c c x c 

10.10. 
Je na pracovisku sadá informačných tabúľ resp. iných zábran pre 
obmedzenie pohybu osôb alebo automobilov resp. informovaní 
o riziku alebo udalosti? 

3 c x c c 

10.6. 
Je na pracovisku náhradná sadá visiacich zámkov, vložiek a iných 
uzamykacích prostriedkov, ktoré by bolo možne v danom objekte 
použiť? 

3 c x c c 

10.7. Je na pracovisku výstražné osvetlenie (blikajúce lampy, svetlice)? 2 x c c c 
10.8. Je v blízkosti pracoviska toaleta a pitná voda? 4 c x c c 
10.9. Je na pracovisku možnosť prípravy pokrmov a  nápojov? 3 c x c c 
10.10. Je na pracovisku aspoň jedna uzamykateľná skrinka? 4 c x c c 

10.11. Je na pracovisku sadá náhradných kľúčov so stanoveným režimom 
ich použitia v prípade núdze? 4 c c x c 

10.12. Je na pracovisku funkčný telefón alebo iný komunikačný 
prostriedok? 5 c c x c 

10.13. Sú na pracovisku ochranné prostriedky primerané charakteru 
objektu a prevádzke v ňom? 4 c c x c 

10.14. Je na pracovisku alebo ináč prístupná sadá základného náradia 
a viazacích a zakrývacích prostriedkov? 2 x c c c 

10.15. Je vykonávaná pravidelná kontrola výkonu služby vedúcim 
objektu a je o tom vedený záznam? 4 c x c c 

10.16. Je na pracovisku zavedený a používaný systém reklamácie klienta 
a nápravných opatrení? 3 c x c c 

10.17. Je na pracovisku zavedený (certifikovaný alebo necertifikovaný) 
plán kvality? 2 x c c c 

11. Pracovníci vo výkone služby 

11.1. Majú osoby poverené ochranou osôb a majetku pri sebe 
identifikačný preukaz a príslušné doklady? 5 c c x c 

11.2. Dodržiavajú pracovníci pracovnú dobu? 5 c c x c 
11.3. Je odovzdávanie služby realizované správne? 4 c c x c 

11.4. Majú zamestnanci pri sebe pridelené vecné bezpečnostné 
prostriedky a zbraň (ak sa používa)? 4 c c x c 

11.5. 
Majú pracovníci pri sebe prostriedok pre vyvolanie okamžitého 
poplachu (tiesňový hlásič, pager, rádiostanicu, mobilný telefón a 
pod)? 

4 x c c c 

11.6. Sú zamestnanci ustrojení? 4 c c x c 
11.7. Sú zamestnanci vhodne upravení (vlasy, oholení a pod.)? 4 c c x c 

11.8. Dodržujú zamestnanci zákaz požívania alkoholických alebo iných 
omamných látok počas služby? 4 c c x c 

11.9. Je na pracovisku udržiavaný poriadok a čistota? 4 c x c c 
11.10. Vykonávajú pracovníci obchôdzky podľa stanoveného režimu? 4 c c x c 

11.11. Sú z bezpečnostných dôvodov vykonávané nepravidelné 
obchôdzky? 4 c x c c 

11.12. Sú pri výkone služby pracovníci ostražití na krádež a inú 
protiprávnu činnosť a konajú na jej zabránenie? 4 c c x c 

11.13. 
Sú pri výkone služby pracovníci ostražití na neoprávnené 
vniknutie do objektu a vedia ako pri ňom postupovať a  zabrániť 
mu? 

4 c c x c 

11.14. Sú pri výkone pracovníci ostražití na možnosti vzniku požiaru 
a vedia ako si počínať pri jeho eliminácií? 4 c c x c 
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11.15. Sú pri výkone pracovníci ostražití na možnosti povodne alebo inej 
živelnej udalosti a vedia ako objekt zabezpečiť? 4 c c x c 

11.16. Sú pri výkone pracovníci ostražití na iné poškodenia v objekte? 4 c c x c 

11.17. 
Sú pri výkone pracovníci ostražití na nedodržiavanie zásad 
zaužívaného režimu v objekte a upozorňujú na to príslušné 
nedbanlivé osoby? 

4 c c x c 

11.18. Sú pri výkone pracovníci ostražití na konanie proti záujmom 
zmluvnej spoločnosti a konajú v duchu jeho eliminácie? 4 c c x c 

11.19. Sú pri výkone pracovníci ostražití na potenciálny vznik úrazu 
a konajú proti jeho vzniku? 4 c c x c 

11.20. Poznajú pracovníci postup pri poskytnutí prvej pomoci? 4 c c x c 
11.21. Poznajú pracovníci postup pri pracovnom úraze? 4 c c x c 
11.22. Poznajú pracovníci ako postupovať pri prepade? 4 c c x c 

11.23. Poznajú pracovníci postup pri výhražnom telefonáte alebo 
podozrivej zásielke? 4 c c x c 

11.24. Sú pri výkone pracovníci ostražití na podozrivé objekty alebo 
batožiny a vedia ako postupovať? 4 c c x c 

11.25. Poznajú pracovníci postup pri inej mimoriadnej udalosti? 4 c x c c 

11.26. Sú pri výkone pracovníci ostražití na nálezy a vedia s nimi naložiť 
podľa nariadenia? 4 c c x c 

11.27. Vedia pracovníci zabezpečiť objekt v prípade, že ostal 
nezabezpečený (otvorený, odomknutý a pod.)? 4 c c x c 

11.28. Vedia pracovníci zaistiť stopy, svedkov a potrebné údaje pri 
udalosti? 4 c c x c 

11.29. 
Vedia pracovníci ako postupovať pri pozorovaní, zapamätaní 
a zaznamenaní si dôležitých charakteristík osôb, predmetov alebo 
udalosti?  

4 c c x c 

11.30. Poznajú pracovníci postupy pre zvládanie masy ľudí a divákov? 3 c c x c 

11.31. Sú pracovníci schopní podať hlásenie osobe vykonávajúcej štátny 
dozor? 5 c c x c 

11.32. Sú pracovníci schopní podať hlásenie osobe vykonávajúcej 
kontrolu? 5 c c x c 

11.33. Sú pracovníci schopní podať hlásenie kontaktnej osobe zákazníka? 4 c c x c 
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Tabuľka č.5. Posúdenie úrovne prípravy bezpečnostných pracovníkov podľa 
 zákona 473/2005 Z.z. 
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12. Príprava bezpečnostných pracovníkov podľa zákona 473/2005 Z.z. 
12.1. Je školiace stredisko akreditované? 4 c c x c 
12.2. Má akreditovaná osoba organizačnú štruktúru? 3 c x c c 
12.3. Vyškolí akreditovaná osoba mesačne približne 30 osôb? 3 x c c c 

12.4. Je úspešnosť kurzantov za posledné 3 roky pri skúškach 95 % ? 3 c x c c 

12.5. Je cena za školenie primeraná požiadavkám na prevádzku 
a možnostiam trhu? 3 c x c c 

12.6. Majú uchádzači o kurz možnosť platby aj na splátky? 3 x c c c 
12.7. Má akreditovaná osoba vlastnú špecializovanú učebňu? 4 c c x c 

12.8. 
Má firma prehľadnú, pravidelne aktualizovanú informačnú tabuľu 
pre záujemcov s popisom základných podmienok a zásad pre 
prihlásenie sa do kurzu a získanie preukazu odbornej spôsobilosti? 

3 c x c c 

12.9. Realizuje školiace stredisko aktivity v oblasti ďalšieho 
vzdelávania zamestnancov? 3 c x c c 

12.10. Poskytuje školiace stredisko ďalšie odborné kurzy alebo 
doškoľovanie? 3 c x c c 

12.11. Má akreditovaná osoba zmluvných školiteľov s dostatočnou 
odbornosťou pre vyučované oblasti? 4 c c x c 

12.12. Má akreditovaná osoba vypracované vlastné školiace publikácie? 3 c x c c 

12.13. Sú publikácie v súlade s požiadavkami zákona a príslušných 
vyhlášok? 4 c c x c 

12.14. Postačujú vlastné publikácie na kvalitnú prípravu pre 
absolvovanie skúšky? 4 c c x c 

12.15. Využívajú sa pri výuke názorné pomôcky alebo predmety? 4 c x c c 

12.16. Je v učebni odborná obrazová prezentácia popisujúca základné 
zásady ? 4 c x c c 

12.17. Používajú sa audiovizuálne prostriedky alebo video technika? 3 x c c c 

12.18. Organizuje firma kurzy v poobedňajších alebo večerných 
hodinách? 2 c x c c 

12.19. Realizuje akreditovaná osoba priebežne cvičné testy ? 3 c x c c 

12.20. Organizuje akreditovaná osoba opakovacie sústredenia pred 
skúškou? 3 c x c c 

 
 
 
Súčty váh v jednotlivých skupinách a podskupinách kritérií a ich percentuálny podiel na celkovom hodnotení  
zistených pri prieskume sú uvedené v prílohe č 7.   
Empirické, hodnotenie pre prípad KSBmin, ktoré vzniklo na základe konzultáciách s odborníkmi sa nachádza 
v tabuľkách č.3, 4, 5. Percentuálne hodnoty KSBmin a jednotlivých skupín a podskupín kritérií KSBmin j ukazuje 
nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 6  Hodnotenie jednotlivých skupín a podskupín pre KSBmin 

 

Skupina kritérií - j 

max. možný počet 
bodov (váh) 

skupiny kritérií - 
Vij 

počet získaných 
bodov v skupine 

kritérií -Kij 

percentuálna úspešnosť 
skupiny - koeficient 

súkromnej bezpečnosti 
skupiny - KBSj 

Všeobecná charakteristika firmy 383 222,5 58,094 % 
Manažment a organizácia firmy 55 22,5 40,909 % 
Personálny manažment 62 40,5 65,323 % 
Technická pripravenosť 62 29 46,774 % 
Vzdelanie manažmentu a zamestnancov 46 23 50 % 
Procesy vo firme 98 64 65,306 % 
Marketing - postavenie na trhu a 
stratégia 22 16,5 75 % 

Kontrola poskytovania služby 22 16,5 75 % 
Vzťah k zákazníkovi 16 10,5 65,625 % 

Fyzická ochrana 283 239 84,452 % 
Dokumentácia na pracovisku 92 76 82,609 % 
Miesto výkonu služby 58 40 68,966 % 
Pracovníci vo výkone služby 133 123 92,481 % 
Vzdelávanie bezpečnostných 
pracovníkov podľa zákona č. 
473/2005 Z.z. 

66 38,5 58,333 % 

Celkové hodnotenie 
súčet váhových 

koeficientov  -  Vi 

celkový súčet 
bodových hodnôt 

kritérií -  Ki 

Koeficient súkromnej 
bezpečnosti – KSBmin 

732 500 66,96 % 
 
 
 
 

Vytvorenie počítačového programu hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti 
 
Pre zhodnotenie kvality pripravenosti a samotného poskytovania bezpečnostných služieb na základe uvedenej 
metodiky využijeme program vytvorený v programe Excel.  
Program má tri základné časti – listy dokumentu a to hodnotiace tabuľky s názvom : 
- všeobecná charakteristika firmy, 
- fyzická ochrana objektu, 
- vzdelávanie bezpečnostných pracovníkov. 

 
V každej z nich sú uvedené príslušné kritéria a ich váhové koeficienty, ktoré sme získali 

z predchádzajúceho prieskumu. Tabuľky obsahujú stĺpce pre 4 stupne hodnotenia, ktoré sme už charakterizovali. 
Úlohou posudzovateľa je vkladať do každého riadku na základe svojho hodnotenia jednu značku „ x “, pričom 
program v reálnom čase prepočíta príslušnú hodnotu kritéria - Ki  . 
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Obrázok č.6  Ukážka programu hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti 
 

Po vyplnení všetkých tabuliek sa v liste „súhrn“ nachádza celkové hodnotenie získaných bodov 
a percentuálnu úspešnosť v jednotlivých skupinách kritérií. Zároveň sa v danom liste  aktuálne prepočíta aj 
výsledný celkový koeficient  - KSB. Všetky listy daného dokumentu sú tlačitelné a slúžia ako výstup z hodnotenia 
pre zainteresované strany.  V liste „súhrn“ sa nachádzajú kolónky pre zadanie základných údajov o posudzovanom 
subjekte. 
 
Neštandardné stavy programu: 
- V prípade, ak posudzovateľ vyplní 2 kolónky v 1 riadku/kritériu, program to signalizuje na červeno sfarbenou 
a preškrtnutou hodnotou Ki 

 

 
 

Obrázok č. 7 Nesprávne zadávanie hodnotenia do  programu hodnotenia kvality súkromnej bezpečnosti 
 

- Ak sa pri posudzovaní nehodnotí niektorá z činností firmy, napr. vzdelávacia činnosť, t.z. hodnota získaných 
bodov  iK   je rovná 0, potom program danú skupinu kritérií z celkového hodnotenia vyradí a nenaruší tak 
prepočet celkového KSB. 
- V prípade ak výsledná hodnota niektorého z čiastkových koeficientov KSB j resp. celková hodnota KSB klesne 
pod príslušnú hodnotu KSBmin j alebo KSB min , program to signalizuje červeným sfarbením danej hodnoty. 
 
 
ZÁVER 

 
Bezpečnostne služby vo svojom vývoji prechádzajú rôznymi fázami. Niekdajšie bezpečnostné agentúry 
pochybného charakteru sa postupne pretvárajú na profesionálov pod dohľadom neustále zdokonaľovaných, 
zákonných pravidiel. Ich napĺňanie však so sebou prináša rôznorodé formy realizácie, ktoré nie vždy odpovedajú 
predstavám odborníkov. Práve aj takéto fenomény je cieľom navrhnutého hodnotenia kvality pozvoľna 
odstraňovať vo forme všeobecného záujmu verejnosti o kvalitu.  
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Vhodným prostriedkom pre zvyšovanie úrovne bezpečnostných služieb sa javí rozširovanie možností a foriem 
vzdelávania a výcviku bezpečnostných pracovníkov v praxi. S príslušným pravidelným zvyšovaním odbornosti sa 
dosiahne požadovaných výsledkov vo forme profesionálneho vystupovania pracovníkov vo výkone, ale aj 
vo vyradení osôb neschopných sa rozvíjať a formovať sa podľa potrieb spoločnosti a odboru. Možno konštatovať, 
že na základe formy a rozsahu odbornej prípravy sa hodnotí úroveň poskytovaných služieb v danej krajine. 

Cieľom navrhnutého hodnotenia nie je okamžite zmeniť tvar tohto rezortu, ale poukázať na dôležité aspekty 
a naznačiť smer, akým by sa mali uberať. Jednotlivé snahy v odbore sú v práci popísané ako z vnútroštátneho tak 
z medzinárodného hľadiska. Pri preštudovaní práce dávajú čitateľovi určitý nadhľad na všeobecný vývoj 
a snaženie do budúcna v tejto oblasti podnikania. Na to nadväzuje návrh posudzovania kvality bezpečnostných 
služieb pri akceptácií zásad z rôznych oblasti. Základným cieľom bolo vytvoriť metodiku, ktorá by bola schopná 
pružne reagovať na zmenu podmienok a potrieb posudzovania a pritom by nijak vážne nezmenila svoj charakter. 
Prieskum, ktorý bol súčasťou návrhu systému hodnotenia zase nastolil u oslovených respondentov polemiku nad 
navrhovanými kritériami hodnotenia, čo bolo nepriamo aj cieľom prieskumu. Výsledky zase preukázali 
rôznorodosť pohľadu každého z oslovených, pričom je možné na základe štatistických výsledkov odpozorovať, 
ktoré z oblasti sú všeobecným konsenzom a ktoré sú predmetom polemík.  

Uvedený systém hodnotenia kvality predstavuje nástroj pre presadzovanie všetkých záujmov, ktoré 
doposiaľ nebolo možné integrovať do legislatívy alebo iných normatívov. Pri vhodnom zdokonalení a následnom 
rozšírení a akceptácii verejnosťou sa môže stať východiskom pre dosiahnutie požadovaného cieľa – kvalitnej 
bezpečnosti.  
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      Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť     
 

 

ADAPTÁCIA VŠBM NA POTREBY MODERNEJ 
VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI 

 
 

Marián MESÁROŠ1- Monika BLIŠŤANOVÁ2- Lucia KOVÁČOVÁ3- Stanislav KRIŽOVSKÝ4 

 
 

VŠBM adapting to the needs of the modern knowledge society 
 
 
 
ABSTRAKT : Príspevok oboznamuje so začiatkom realizácie projektu s názvom Adaptácia VŠBM na potreby 
modernej vedomostnej spoločnosti financovaného zo zdrojov Európskej únie a jeho cieľmi. Projekt je zameraný 
na podporou zvyšovania kvality vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom 
dosiahnuť neustálu adaptáciu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach na aktuálne a perspektívne 
potreby vedomostnej spoločnosti. 
Kľúčové slová:Kvalita vzdelávania, študijný program, ľudské zdroje, spolupráca. 
 
ABSTACT : Article provides a report at the beginning of the project titled VSBM adapting to the needs of the 
modern knowledge society financed from the European Union. The project aim is    support improvements in 
quality of education and development of human resources in research and development in order to achieve 
continuous adaptation of University of security managment in Košice for the current and future needs of the 
modern knowledge society. 
The key words:Quality of education, study program, human resources, cooperation. 
 
  
Na základe Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pre štrukturálne fondy EÚ, získala Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach grant pre projekt 
financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu  "Vzdelávanie", prioritná os:  1 - "Reforma 
systému vzdelávania a odbornej prípravy" s názvom "Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej 
spoločnosti" v celkovej hodnote 640 143,61 Eur.  
Doba realizácie projektu: 10/2013 – 09/2015 
ITMS projektu: 26110230095 
 
 
Cieľ projektu  
  
Cieľom projektu je adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti spodporou zvyšovania kvality 
vzdelávania a rozvoja ľudskýchzdrojov v oblasti výskumu a vývoja, s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu 
vysokej školy na aktuálne a perspektívne potrebyvedomostnej spoločnosti. 
                                                             
1Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, 
e-mail: rektor@vsbm.sk 
2Ing. Monika Blišťanová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav  ekonomickej a dopravnej bezpečnosti, 
Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: monika.blistanova@vsbm.sk 
3Ing. Lucia Kováčová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, Košťova 
1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: lucia.kovacova@vsbm.sk 
4 JUDr. Stanislav Križovský, PhD. ,Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, Košťova 1, 040 
01 Košice, Slovensko, e-mail: stanislav.križovsky@vsbm.sk 
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Stručný popis projektu  
 
 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach patrí k školám, ktoré sa zameriavajú na 
bezpečnostné vzdelávanie a vrámci svojho pôsobenia sa snaží o neustále zlepšovanie a približovanie potrebám 
vedomostnej spoločnosti. Na základedoterajších skúseností je zrejmé, že pozornosť pri zlepšovaní má byť 
zameraná na oblasť informačných akomunikačných technológii ako aj na znalosť cudzích jazykov a to najmä v 
odbornej terminológii. Vzdelávanie vtechnických vedách je charakteristické stále novými poznatkami, ktoré je 
potrebné efektívne a neustále aplikovať dovzdelávacieho procesu a to prostredníctvom inovatívnych metód, 
atraktívnych pre študentov a zároveň podporujúcichtvorivé myslenie a tvorbu znalostí. Túto nepriaznivú situáciu 
sa snažíme eliminovať zavádzaním dynamickejších foriemvýučby, ktoré využívajú moderné IKT prostriedky. V 
súčasnosti však pociťujeme nedostatok nielen technickéhovybavenia, ale aj nastavenia systému vzdelávania 
dostatočne reflektujúceho špecifiká bezpečnostného vzdelávania. Ďalším nedostatkom, ktorý pociťujeme, je 
existencia len jedného študijného programu. 
 
 
Spôsob realizácie projektu 
  
Projekt bude realizovaný prostredníctvom vzájomne nadväzujúcich 5 aktivít tak, aby smerovali k naplneniu 
špecifických cieľov a cieľa projektu. Pôjde o klasické projektové riadenie, na ktorom sa budú podieľať interní 
zamestnanci. Jednotlivé aktivity budú riadené koordinátormi odborných aktivít, ktorí zodpovedajú za ich priebeh. 
Realizácia aktivít budepodporená externými konzultantmi a odborníkmi z praxe.  
 
 
Špecifické ciele a aktivity projektu 
 
V rámci projektu bolo vytýčených niekoľko špecifických cieľov, ku ktorým  sú navrhnuté prislúchajúce aktivity: 
 
1. špecifický cieľ: Skvalitniť študijný program Riadenie bezpečnostných systémov   implementovaním  nových 

študijných materiálov a zavádzaním nových metód vzdelávania 
1.1 Inovácia študijného programu RBS implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby 

trhu práce 
1.2 Zavádzanie nových metód vzdelávania s dôrazom na inovatívne vzdelávanie 
1.3 Modernizácia študijných materiálov a ich transformácia do e-learningovej podoby 

 
2. špecifický cieľ:Podporiť rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na VŠBM 

2.1 Podpora kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenčného profilu zamestnancov výskumu a vývoja na 
VŠBM 

 
3. špecifický cieľ:Pripraviť spoločný študijný program s InstituteofTechnology in Utica (USA) a Univerzitou T. 

BativeZlíně (ČR) s podporou medzinárodnej spolupráce 
3.1 Príprava spoločného študijného programu v spolupráci so zahraničnými vysokými školami 

 
 
Popis aktivít projektu  
 
1.1 Inovácia študijného programu RBS implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby trhu práce 

 
Aktivita bude realizovaná za účelom prípravy inovácie obsahu predmetov v štruktúre študijného programu 
Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je potrebné prehodnotiť študijný 
program Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania a zostaviť zoznam 
predmetov, ktoré je potrebné inovovať implementovaním nových vedeckých poznatkov tak, aby zodpovedali 
potrebám trhu práce a vedomostnej spoločnosti.Inovácia študijného programu bude realizovaná na základe 
prieskumu potrieb trhu, nových trendov v oblasti bezpečnosti, prieskumov potrieb a názorov študentov ako aj 
absolventov. Zároveň budú využívané skúsenosti externých konzultantov z praxe ako aj zahraničných expertov.  
 
 
1.2 Zavádzanie nových metód vzdelávania s dôrazom na inovatívne vzdelávanie 

 
Účelomrealizácie aktivityje vytvorenie potrebných podmienok pre inovatívne formy vzdelávania s podporou 
informačných technológií, rozvíjaním nových metód v procese vyučovania, čo je významnou podporou 
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zvyšovania atraktivity a efektívnosti fungovania vzdelávacieho procesu na VŠBM v KE. Súčasťou realizácie 
aktivity je teda vybudovanie interaktívnych vzdelávacích učební, vybavených modernými multimediálnymi 
didaktickými prostriedkami, zriadenie dvoch nových IKT učební, laboratória Geografických informačných 
systémov pre pilotné overovanie možností výučby GIS systémov v bezpečnostnom vzdelávaní a konkrétne v 
oblasti krízového riadenia, ktoré budú vytvárané za účasti aj externých odborníkov, dovybavenie akademickej 
knižnice elektronickými čítačkami a potrebnými študijnými materiálmi za účelom podpory projektového 
vyučovania. V rámci tejto aktivity bude spracovaná metodická príručka s návrhom možností využitia moderných 
multimediálnych didaktických prostriedkov v bezpečnostnom  vzdelávaní v rámci vysokých škôl. 

 
 

1.3 Modernizácia študijných materiálov a ich transformácia do e-learningovej podoby 
 

Cieľom aktivity je tvorba dvojjazyčných študijných materiálov a ich následná transformácia do e-learningovej 
podoby, za účelom skvalitnenia študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov. Modernizáciou 
študijných materiálov sa zabezpečí sledovanie potrieb trhu ako aj nových trendov v bezpečnostných  vedách. 
Dvojjazyčné varianty študijnej literatúry poskytnú možnosti rozšírenia jazykových schopností študentov a to 
najmä v odbornej bezpečnostnej terminológii.      
 
 
2.1Podpora kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenčného profilu zamestnancov výskumu a vývoja na VŠBM 
 
Aktivita bude realizovaná za účelom zvýšenia kompetenčného profilu zamestnancov vedy a výskumu 
prostredníctvom rozšírenia jazykových schopností, IKT zručností a účasti na konferenciách a školeniach. 
 
 
3.1 Príprava spoločného študijného programu v spolupráci so zahraničnými vysokými školami 
 
Aktivita bude realizovaná s cieľom zostavenia spoločného študijného programu II. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania a všetkých náležitostí potrebných pre jeho zavedenie. Vypracovanie základných dokumentov 
upravujúcich podmienky štúdia sú nevyhnutnou podmienkou pre zavádzanie programu.  Bude potrebné zostaviť 
zoznam predmetov – povinných, povinne voliteľných a voliteľných študijných predmetov, ktoré budú tvoriť obsah 
vzdelávania spoločného študijného programu. Predmety budú  rozvrhnuté do troch semestrov vysokoškolského 
vzdelávania na druhom stupni v participácii VŠBM Košice, SUNYIT Utica a UTB Zlín. 
 
 
Predpokladané prínosy projektu  
  

Realizácia aktivít projektu výrazne pomôžeme adaptácii Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v 
Košiciach na potreby vedomostnej spoločnosti a to prispôsobením vzdelávania potrebám trhu, čo sa prejaví v 
inovovanom študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov ako aj novovytvorenom spoločnom 
študijnom programe s Institute of Technology in Utica (USA) a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (ČR). Po 
ukončení projektu bude inovovaný študijný program formou zmien v obsahovej náplni vybraných predmetov, 
zmodernizovaných študijných materiálov, rozšírenia e-learningu na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v 
Košiciach. Ďalej budú vytvorené podmienky pre rozvoj interaktívneho vzdelávania na podporu tvorivého 
myslenia. 
 Z hľadiska výstupov bude škola disponovať desiatimi novými vysokoškolskými učebnicami v 
slovenskom aj anglickom jazyku, dvoma predmetmi inovovanými na výučbu prostredníctvom IKT, pilotne 
zavedenými GIS systémami do bezpečnostného vzdelávania, minimálne dvanásť predmetov bude zatraktívnených 
využitím moderných didaktických prostriedkov vo vzdelávacom procese, bude vytvorená metodická príručka s 
návrhom možností využitia moderných multimediálnych didaktických prostriedkov v bezpečnostnom 
vzdelávaní.Prínosom projektu v neposlednom rade budú vedecké a odborné publikácie v zborníkoch z domácich 
i zahraničných konferencií, zborník z konferencie Bezpečnostné inžinierstvo. Prínosom pre školu budú aj 
pracovníci vyškolení na riadenie projektov, preškolení v oblasti zvýšenia IKT zručností, s nadobudnutými 
jazykovými schopnosťami na kurzoch konferenčnej i konverzačnej  angličtiny. 
 Vedomostná spoločnosť vyžaduje vysoký stupeň odbornej, praktickej i teoretickej prípravy pre takmer 
všetkynastupujúce profesie. Súčasní manažéri majú desaťnásobne viac informácii ako tomu bolo pred 10 rokmi a 
trikrát menejčasu na rozhodovanie. Z tohto dôvodu je potrebné vychovávať odborníkov v oblasti bezpečnosti, ktorí 
sa dokážu rýchloa správne rozhodovať, eliminovať nielen reálne ale i potenciálne skryté riziká. Za týmto účelom 
je preto potrebnénastaviť optimálny systém vzdelávania, dbať na kontinuálne zvyšovanie jeho kvality a prinášať 
riešenia podávaniainformácií a poznatkov v čo najefektívnejšej forme. Zavádzanie IKT do vzdelávaciehoprocesu 
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je nevyhnutnou podmienkou pre neustále udržanie konkurencieschopnosti absolventov na náročnom trhu práce. 
GISsystémy, ktoré budú zavádzané do výučby vrámci inovácie študujúceho programu, sú bežne vo svete 
využívané v oblastibezpečnosti ako efektívny nástroj na analýzy a vizualizácie. Na Slovensku sú využívané v tejto 
oblasti len obmedzenenapriek širokým možnostiam, ktoré ponúkajú. Ich zavedením do vzdelávacieho procesu na 
Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach budú vychovávaníprví odborníci so znalosťami v 
problematike GIS v tomto odvetví. 
 

Článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu Adaptácia VŠBM na 
potreby modernej vedomostnej spoločnosti, ITMS projektu: 26110230095 
Projektový manažér: JUDr. Stanislav Križovský, PhD. 
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Rozvoj simulačných technológií pre vzdelávanie a výcvik v bezpečnostnom manažérstva 

v Slovenskej republike 
 
 
ABSTRACT: Globalization and the spread of Simulation Technologies will combine to put increasing strain on 
the concept of state and its Security Oriented Community, but will not alter the geographical dimension that 
remains a key parameter. After due consideration of the levers impacting the future strategic environment, together 
an analysis of the trends of key factors such as resources, economies and populations, the resultant is likely to be 
a scenario of states linked by common interests, cultures, expectations and ambitions, that rotate around pivotal 
states acting as regional attractors. An additional level of complexity arises due to the dynamic interaction between 
the geographical and virtual dimensions possibly inducing centrifugal forces as individual nations cluster around 
pivotal states.  
KEYWORDS: Globalization, Simulation and Modeling, LVC means, Dynamic Information, Security Education 
and Training, Security Oriented Community, Simulation Technologies. 
 
 
 
INTRODUCTION 

 Simulation has long been utilized to improve education and training, develop doctrine, tactics and 
materials and improve combined and joint coordination. The ability to develop a versatile simulation center that 
can evolve with standards and tools has always been a challenge. This challenge was successfully accomplished 
in Slovakia. Since the end of cold war, Security Oriented Community (SCO) have been dealing with a new 
challenge: the rapid deployment of forces in usually hostile territories in order to participate in peacekeeping or 
force projection operations or to assist international organizations and non-governmental organizations engaged 
in human relief operations. These types of operations widely addressed as Peacekeeping Operations (PO) or better 
Peace Support Operations (PSO) especially in the settings of an urban environment, are posing significant 
challenges in the entire decision making, mission planning and mission execution cycle. The characteristics that 
affect the aforementioned cycle are; the Operational Area, which is characterized by complex, ambiguous, and, at 
times, uncertain situations that may have some or all of the following: asymmetrical threats, failed states, absence 
of rule of law, gross violations of human rights, collapse of civil infrastructure or presence of displaced persons 
and refugees. The second characteristic, the Risk Management is a key topic. Leaders at every level must endlessly 
assess the risk to their forces and take appropriate actions to mitigate that risk. In addition, during early stages of 
deployment, SCO units may be required to conduct non-traditional security based operations which are unique, 
with their own political, diplomatic, geographic, economic and cultural characteristics. 

MODELING AND SIMULATION TOOLS IN EDUCATION AND TRAINING 

 The Modeling and Simulation (M&S) concept dates back thousands of years to the ancient Egyptians and 
the famous Chinese war strategist Sun Tzu. Notwithstanding these initial attempts to replicate ancient battlefields, 
current day machine-based M&S found its roots in the early 20th century. During this dawning era, the majority of 
M&S efforts were carried out in isolation. It is a fact one may not find so surprising considering the fundamental 
definition of a model: a representation of an element of the real world for a specific purpose. Working in isolated 
domains on specific applications, M&S developers created bespoke solutions to precise problems, but with the 
evolution of networks and networked computer systems where modeling and simulation has undergone a 
significant maturation process over the past few decades. Early on, the M&S realm represented only a very small 
portion of the real world. Systems such as flight simulators, and Operational Analysis (OA) models, although 
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based on real world requirements, had no direct physical connection to the real world domains. Technology growth 
led to an expansion within the M&S realm, allowing practitioners to address a larger subset of real world 
applications with more comprehensive and complex representations. 

 Components of the Live, Virtual and Constructive Simulation (LVC) can be divided into two categories: 
those associated with the science and technology of simulation itself and those more closely related to the human 
and cultural aspects of the M&S community. Considering the science and technology of simulation modeling, the 
Urban Battlefield environment is the most important challenge especially thanks to the existence and modeling of 
buildings, which remain by far the most important feature in the urban environment. Urban terrain is a complex, 
man-made environment unlike the terrain in which soldiers have traditionally trained for combat. It is characterized 
by three subsystems: physical, functional and social.  

 Physically, urban terrain comprises of angular forms laid out in a grid pattern with a lot of cover and 
frequent, regular, channeled fields of fire and killing grounds. Buildings may be of many styles within one urban 
centre. It is three-dimensional space, where the vertical dimension is of great importance. The vertical dimension 
not only provides extreme barriers to assault, but it also provides the defense with a man-made form of high ground 
and often also with a subterranean level for combat by way of cellars and sewers. Modern cities have 
formal subsystems characterized by centralized administration, industrial or post-industrial technologies, links and 
nodes. Whereas, primitive cities normally contain informal decentralized subsystems in which primitive or adaptive 
technology predominates, with patterns of individual and small group activity. If there are any nodes in primitive 
cities, they are highly decentralized. The social subsystem represents the human dimension, the culture, 
demographics, religion, and history of the urban setting. This is perhaps the most difficult subsystem to grasp 
because it is usually such a complex, interwoven network of factors. Culture is a particularly powerful influence. 
Culture relates to the way in which definable groups of people interact with their social and physical environment. 
It helps to define a group, especially in relation to other groups. 

 This presents the potentially stressful prospect of operating in a complex, unfamiliar physical, political and 
social environment, perhaps a long way from home, and among a large population of non-combatants. Sometimes 
the non-combatants might be unfriendly. Often it may be difficult to identify friend from foe in the close-range 
encounters that might occur in urban areas. The structure of urban terrain provides good cover and many observation 
posts. These together with the presence of a large number of non-combatants have a significant restricting influence 
on the soldiers' traditional approach to fire and movement during the assault. 

 Urban terrain amplifies the ease and effectiveness of deception and leads to short range engagements with 
little time for preparation. It makes it difficult to identify friend from foe thus increasing the likelihood of fratricide. 
Casualty rates are very high, and ammunition and other supplies are consumed at a very high rate. Use of some 
weapons, designed for open space deployments, may be problematic in urban terrain, e.g. barrel depression or 
elevation on armored vehicles and artillery. Coordination of air attacks, either for lodgment of forces or fire support 
may also be difficult. GPS may be blocked and radios will only work over shorter ranges making coordination and 
navigation difficult. Urban warfare is dangerous and exceptionally fatiguing (both physically and mentally). It 
provokes highly destructive, stressful, high intensity close combat, which often leads to significant logistical and 
medical challenges.  

 In most of the cases even in advanced simulators buildings resolution and representation is not adequate 
for enhanced perception of the environment, especially when dealing with multi-level building and subterranean 
structures. Referring to human and cultural aspects of urban environment, in most of the cases existing simulators 
do not support complex interactions with civilians and crowd during simulations, and impact of urban warfare to 
the friendly personnel due to the fact that urban warfare is exceptionally fatiguing both physically and mentally, 
as well as dangerous and it provokes highly destructive, stressful, high intensity close combat that leads to 
significant logistical and medical challenges.  

STANDARD CONCEPT PROPOSED 

 An approach has been identified to meet this challenge through modular, open-architecture Standard 
Simulation and Training Centers (SSTC). The SSTC will provide a robust combined arms environment where 
tactics, equipment, and training development can be addressed.  The combined arms battlefield includes ground 
(air defense, mounted and dismounted infantry, logistics and artillery), aviation (fixed and rotary wing), and 
intelligence components. The SSTC is capable of battalion and below exercises, and will include pre-loaded 
scenarios with real world databases. The SSTC can be enhanced through the addition of Virtual Simulators, digital 
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communications, and the tailoring of behaviors and equipment applicable for each country. The SSTC Concept 
was successfully implemented and established in Slovakia during the last 13 years. 

 The standard concept establishes an education and training simulation facility with a modular design that 
allows the interchange of equipment, software, tools, and protocols without requiring significant development. 
The SSTC is equipped with standard simulation tools and equipment that are necessary in the planning, execution, 
and review phases of an exercise. These tools support education and training for Security Oriented Community 
and the development of doctrine, training, tactics, and equipment. The SSTC contains a Simulation Software 
Engine (SSE), Stealth Viewer, Virtual Simulator, Data Logger, and an After Action Review capability. Additional 
SSTC features include Video Tele-Conferencing (VTC), Distributed Interactive Simulation (DIS) capability, and 
a migratory path to continually evolving computer technology. All functions are satisfied with commercial 
hardware and software that are compliant with industry practices and standards. SSTC performance can be 
enhanced by the incorporation of host specific weapons effects, vehicles and behavioral characteristics into SSE. 
Virtual and Live training systems can also be included to increase the realism of the combined arms battlefield. 
The SSTC is capable of incorporating available virtual simulations (weather, chemical effects, equipment 
performance, etc.) and simulators (M1, Bradley, T-72, etc.). The SSTC can be tailored to meet command 
requirements and still be interoperable with other DIS and High Level Architecture (HLA) compliant federations 
or simulations.  

 The key objective of the Standard Simulation and Training System is the development of an integrated 
environment for mission planning, training and rehearsal for both staff and field personnel on tactical and 
operational level suitable for the modem Asymmetric Warfare using Commercial on the Shelf (COTS) technology. 
Having considered the incoherent present simulation and training conditions and platforms we proposed following 
modification and improvements in order to set up comprehensive integrated simulation and training system 
comprising these elements: 

 An integrated scenario building environment allowing for implementation of the concept of the User 
Defined Operational Picture (UDOP), which should be a consistent tool of the simulation toolbox of 
elements. Through customized user interface, the user will be able to determine the "What/When/How" 
of the presentation of available information. Most importantly, this environment will allow users to 
combine high-resolution imagery, real-time asset tracking, geospatial analytic tools, live video feeds and 
many other operationally relevant capabilities into one common 3D visualization interface, saving the 
user critical minutes "lost" in switching between applications inherent in current real and simulated 
Command and Control systems. The envisaged engine will be the starting point for interacting with other 
integral engines. 

 The proposed simulations engines, should allow for the selection of different Man Machine 
Interfaces/Human Machine Interface (MMI/HMI) to demonstrate and test different interfaces and test 
their suitability and effectiveness during training in asymmetric environment. 

 Modeling of Simulated entities as crowd, friendly, enemy personnel, weapons, explosions, will make it 
possible to review existing models of the aforementioned entities and will integrate them to both Virtual 
Reality and Operational Network environment. 

 Communication and Interaction between entities at different simulation environments as C2, augmented 
reality, and war gaming interface will investigate the use of real communication and sensing equipment 
over suitable connectors. This approach provides significant advantages because the users work with 
equipment which is exploited in real actions on real terrain and there is no need for modeling traffic 
sources to deal with real data transfers between participants. 

 Unified environment for After Action Reports (AAR) will allow the investigation of the trainees and or 
plan performance against predefined targets. The debriefing environment will support multilevel views 
and replays of the scenario played during the simulation. Furthermore the engine will provide instructors 
and trainees with meaningful reports considering their performance. 

 These elements should encompass a C2 and mission planning environment empowered by a 3D GIS 
environment (3D buildings) with blue and red tracking capabilities, a scenario building Engine, an Augmented 
Reality platform for enhanced situation replication, a Virtual World Multiplayer environment capable of realistic 
virtual representation of participants based on behavior  modeling (representing soldiers, coalition forces, 
terrorists, OPFOR, and non-combatants, crowd), real-time communication between participants such as staff-field, 
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vehicles, aircraft, and weapons, health management, computer-generated entities to populate the environment, 
environmental effects and an after action review system.  

 To this aim, the measurable improvements within the user-friendly simulation environment to the harsh 
requirements of urban operations are foreseen, especially to the following areas such as Scenario Building 
Environment, Human Machine Interface, Interaction and Description of Ambient Entities/Environment, Modeling 
of Simulated entities (Crowd, friendly, enemy personnel, weapons, explosions, etc), Interaction/Communication 
between entities at different simulation environments (C2, augmented reality, and war gaming interface) and 
Fusion of Information gathered from sensors. 

STEP FORWARD: EDUCATION AND TRAINING ON BLENDED SIMULATION 

 The SSTC package provides a Training Support Plan (TSP), hardware (when required), and software 
necessary for a complete site operation. The SSTC also includes a site survey and planning activities necessary to 
transform regular classrooms or training facilities into a computer-aided training and exercise facility that is 
tailored to meet the requirements of the host element. The TSP will provide an Exercise Planning tool to develop 
training exercise materials and manage exercise data at the collective training task level. An example is the 
Training Exercise Development System (TREDS) tool that is useful when developing exercises in any collective 
training environment – Live, Virtual, or Constructive. TREDS develops the Operations Order (OPORD). The 
OPORD is then input into the constructive simulation.  Such training provides the tools and experience to plan an 
exercise, develop the scenario and implement it in SSE, and execute the exercise. 

 The TSP also includes training using provided simulation tools, exercise planning and execution, data 
recording and implementation into an After Action Review and hardware operation. The provision of this training 
package establishes a resident knowledge base and channels it into the operation and functions of all SSTC 
systems. It is also the key to rapid and successful establishment of each centre. SSTC exercises start with small, 
simple exercises and then develop into large, complex exercises utilizing all of the SSTC tools and simulation 
equipment greatly reducing the time required to make a simulation facility function effectively. The basic SSTC 
hardware is commercially available computer workstations. Individual site requirements and their current 
hardware and software tools are considered prior to determining the SSTC hardware requirements for a new 
location.  This allows the SSTC costs to be controlled through the use of existing hardware and software and 
tailoring the size of the simulation capabilities. Currently, the SSTC simulations and exercise development tools 
are DIS compliant or have migrated to HLA standard. 

 Each SSTC contains Semi-Automated Force (SAF), Stealth, Virtual Simulator, Data Logger and After 
Action Review (AAR) capabilities. These functions are needed to provide basic simulation components necessary 
to execute a combined arms exercise. The SSTC utilizes Personal Computer (PC) based simulations and tools to 
offer the highest performance at the lowest cost approach. This PC workstation approach provides flexibility, low 
cost maintenance, ability to perform multiple functions, easy upgrade potential and utilizes existing computer 
operator skills. The SSE provided is a more automated version of Computer Generated Force (CGF) that provides 
automated behaviors for modeled equipment and behaviors. SSE is capable of generating the terrain, threats, and 
models with appropriate behaviors. SSE also supports operation in either a DIS or HLA environment. Host specific 
tactics and equipment performance can be tailored into SSE through coordination with each individual host. 

 SSE provides the models and behavior characteristics for most Security Forces and a variety of other 
manufactured equipment, Air Defence functions, and Logistics functions. SSE provides over 200 models of 
vehicles, weapons effects, tactics, and threats. The models of NATO and other forces include ground vehicles, 
artillery, tank platoons, dismounted infantry, mines, and fixed wing assets. The behavior characteristics modeled 
into SSE have been verified and validated. This ensures that the models and behaviors do not provide an unreal 
performance edge to any type of equipment or behavior that could affect the exercise results. SSE provides a user-
friendly interface that supports utilization of a host specific language through its user interface. The SSTC contain 
several terrain and SSE databases. Terrain databases are usually in CTDB and Open Flight format, for Stealth 
equipment in MDX format. The terrain databases are correlated with the SSE databases and support the stealth 
and virtual simulator functions in a SSE exercise. Additional databases may be developed from geo-specific terrain 
data through coordination with the requesting host. A Stealth viewer capability allows the exercise managers to 
view any area of the battlefield without impacting the conduct of the exercise. The stealth vehicle can be attached 
to any equipment to provide that perspective of the operation. A Data Logger captures exercise events during 
execution and supports playback for mission evaluation. The After Action Review capability utilizes the data 
logger information to review critical points in the exercise and discuss “What if” alternatives. The AAR allows 
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the exercise commander to criticize the performance of all functions and establish the preferred response. This 
leads to improved mission performance. 

 Through the use of selected commercial equipment and software simulation tools, the SSTC is designed 
to support evolving capabilities and missions. The basic SSTC is HLA/DIS compliant without significant 
investments in equipment or software. The modular approach of the SSTC may be utilized to provide future 
capabilities in the areas of Digital Data Communications, incorporation of live exercises, and Security Operations 
in Urban Terrain (MOUT). The SSTC can be further advanced through the incorporation of digital 
communications, evolving CGF capabilities, new databases, and the integration of virtual and live simulations. 
This capability may be expanded to higher-level security operations whenever new simulations are developed, 
released, and approved for distribution. The SSTC can also be expanded to include additional cells consisting of 
either site-specific virtual and live simulators or workstations for additional comprehensive operations. 

CONCLUSIONS 

 Today, the Education and Training of Security Oriented Community, leveraged by Modeling and 
Simulation paradigm has achieved an overlap with the real world wherein simulation information is viewed 
coincidentally with the real world. Customarily, the Security Oriented Community has used simulation 
technologies as a one of the primary means of education and training. Mainly due to high costs of such education 
and training and the growing shortage of adequate space for its conduct, constructive simulation and, more 
recently, virtual simulation have become increasingly important. The convergence of Live (real people and 
equipment but simulated results), Virtual (Real people but simulated equipment and environment) Constructive 
(Simulated people, equipment & environment, stimulated by real people) known as LVC simulation, provides the 
Security Oriented Community (and others) with the ability to "mix and match" simulation methodologies to meet 
both the education and training objectives of the managers  and the constraints (time, space, cost) imposed by the 
education and training context. The advances and growth referred to above have resulted in a virtual explosion in 
the elements and components associated with Simulation Technologies embedded in the Slovak Republic at 
present. 
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      Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť     
 

 
 

Projekt EÚ : Adaptácia VŠBM na potreby modernej 
vedomostnej spoločnosti 

 

VŠBM v Košiciach získala grant pre projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného 
programu  "Vzdelávanie", prioritná os:  1 - "Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy" s názvom 

"Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti" v celkovej hodnote 640 143,61 Eur. 
Projekt  je orientovaný na cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelávania študentov a vytvárania 

podmienok pre toto štúdium. 

 

Cieľom projektu je adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti spodporou 

zvyšovania kvality vzdelávania a rozvoja ľudskýchzdrojov v oblasti výskumu a vývoja, s cieľom 
dosiahnuť neustálu adaptáciu vysokej školy na aktuálne a perspektívne potrebyvedomostnej 

spoločnosti.  

 

Medzi ativíty projektu patrí :  

 Inovácia študijného programu RBS implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby 
trhu práce 

 Zavádzanie nových metód vzdelávania s dôrazom na inovatívne vzdelávanie 

 Modernizácia študijných materiálov a ich transformácia do e-learningovej podoby 

 Podpora kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenčného profilu zamestnancov výskumu a vývoja 
na VŠBM 

 Príprava spoločného študijného programu v spolupráci so zahraničnými vysokými školami 
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Vymenovanie Miroslava Kelemena za profesora  
v odbore Ochrana osôb a majetku 

 

 
 
Dňa 22.10.2013 v prezidentskom paláci v Bratislave vymenoval Prezident Slovenskej Republiky Ivan 
Gašparovič nových profesorov v rôznych študijných a vedných odoboroch SR. Medzi nimi aj prorektora 

pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy VŠBM v Košiciach doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD., brig. 
gen. v.z., v odbore Ochrana osôb a majetku, na základe návrhu podpredsedu vlády SR a  ministra 

vnútra SR, v súlade so stanoviskom Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave.  
 

V mene redakcie blahoželame! 


