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Ekonomické aspekty účinnej ľútosti pri daňovej 
trestnej činnosti 

 
 Economic Aspects of Effective Regret for Tax Crime 

 
Andrej BARAN1 

 
1Akadémia Policajného zboru v Bratislave, doktorand katedry kriminálnej polície 

 
Abstrakt: 
Uplatňovanie inštitútu účinnej ľútosti pri daňovej trestnej činnosti upravuje § 86 ods. 1 písm. e) 
Trestného zákona (TZ). Od 1.7.2018 účinná novela TZ vylúčila uplatnenie tohto inštitútu pri daňovej 
trestnej činnosti spáchanej organizovaným spôsobom, alebo zločineckou skupinou. Za najzávažnejší 
legislatívny zásah ovplyvňujúci použitie účinnej ľútosti je potrebné naďalej považovať novelu TZ 
účinnú od 1.1.2013, ktorou bola skutková podstata trestného činu skrátenia dane a poistného 
presunutá z všeobecných ustanovení o účinnej ľútosti (§ 85 TZ) do osobitných ustanovení o účinnej 
ľútosti (§ 86 TZ). Záujmom zákonodarcu bolo od 1.1.2013 uprednostniť fiškálne záujmy štátu pred 
vyvodzovaním trestnoprávnej zodpovednosti. Páchateľovi daňovej trestnej činnosti sa však takto 
poskytol dodatočný priestor na špekulatívne vyhýbanie sa plneniu si odvodových povinností, čo 
v konečnom dôsledku môže znižovať daňové príjmy štátneho rozpočtu. 

Kľúčové slová: účinná ľútosť, daňová trestná činnosť 

 
Abstract:  
The application of the Institute of the Effective Regret for Tax Crime is regulated by paragraph 86, 
(1) e) Criminal Code. Since the 1th of July 2018 an effective amendment to the Criminal Code has 
excluded the use of this institute in cases of the organized tax crime or cases of the tax crime executed 
by a criminal group. The most serious legislative amendment affecting the use of the Effective Regret 
remains an amendment to the Criminal Code effective since the 1tf of January 2013, which defined, 
that for the criminal act of tax reduction the provisions of the specific Effective Regret (paragraph 
86 of the Criminal Code) will be applied instead of the provisions of the general Effective Regret 
(paragraph 85 of the Criminal Code). The interest of the legislator was to prioritize the fiscal 
interests of the state prior to the criminal responsibility since the 1th of January 2013. However, the 
taxpayer was provided the additional space for a speculative avoidance of the payment of the tax 
obligations, which in the end can reduce the tax revenues of the state budget. 

Keywords: Effective Regret, Tax Crime. 
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Ekonomické aspekty účinnej ľútosti pri daňovej trestnej činnosti 
Andrej BARAN 

Úvod 
Podmienkou uplatnenia všeobecnej účinnej ľútosti je „a) dobrovoľné zamedzenie, 

alebo napravenie škodlivého následku, alebo b) oznámenie trestného činu v čase, keď 
škodlivému následku bolo možné zabrániť “, na druhej strane podmienkou uplatnenia 
osobitnej účinnej ľútosti je „dodatočné zaplatenie splatnej dane a jej príslušenstva 
alebo poistného najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho 
vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami“. Použitie všeobecnej účinnej ľútosti 
teda nie je možné po tom, čo protiprávne konanie bolo odhalené a správca dane 
dodatočne vyrubil daň, prípadne bolo začaté trestné stíhanie.  

Cieľom tohto príspevku je u vybraných subjektov (22), ktoré boli predmetom 
policajného vyšetrovania (25 prípadov) pre podozrenie zo spáchania daňovej trestnej 
činnosti na základe trestného oznámenia Sociálnej poisťovne (SP) vyhodnotiť ich 
odvodovú disciplínu pred, v priebehu a po skončení trestného konania. Analyzované 
trestné konania boli ukončené jedným z nasledujúcich procesných rozhodnutí 
vyšetrovateľa:  

 

* odloženie veci - § 197 ods. 1 písm. c) 
Trestného poriadku (TP) 

nie je dôvod na začatie trestného 
stíhania, nakoľko trestné stíhanie je 
neprípustné, alebo zanikla trestnosť 
činu 

odmietnutie veci - § 197 ods. 1 písm. d) 
TP 

nie je dôvod na začatie trestného 
stíhania, nakoľko chýba úmysel  

návrh na podanie obžaloby - § 209  ods. 
1 TP  
zastavenie trestného stíhania - § 215 
ods. 1 písm. b) TP 

nie je tento skutok trestným činom 
a nie je dôvod na postúpenie veci 

* zastavenie trestného stíhania - § 215 
ods. 1 písm. h) TP zanikla trestnosť činu 

 
*Postup podľa § § 197 ods. 1 písm. c) TP, prípadne § 215 ods. 1 písm. h) TP poukazuje 
na ustanovenie o účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 písm. e) TZ. Podmienkou jeho 
uplatnenia bolo zaplatenie dlhu vo výške, pre ktorú bolo vedené trestné stíhanie. 

Porovnaním zmeny správania daňových subjektov s ohľadom na procesné 
rozhodnutie, ktorým bolo trestné konanie ukončené je možné zistiť, ktoré procesné 
rozhodnutie, prípadne postup vyšetrovateľa je najefektívnejší z pohľadu zlepšenia 
odvodovej disciplíny.  

 

1. Štatistická analýza efektu trestného konania na odvodovú disciplínu 
 Pri tejto analýze sme sledovali vývoj dlhu subjektov ktoré boli predmetom 

vyšetrovania pre podozrenie zo spáchania trestných činov neodvedenia dane a poistného 
podľa § 277 TZ a nezaplatenia dane podľa § 278 TZ na základe trestného oznámenia SP 
pred, v priebehu a po skončení trestného konania. Vplyv trestného konania na správanie 
pozorovaných subjektov sa prejavil na vývoji dlhu ako:  
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1. lineárny rast – negatívny prejav 
Konštantný nárast dlhu signalizuje, že subjekt nevykonáva žiadne platby 
v prospech SP. Zmena je negatívna, ak pred trestným konaním dlh rástol 
miernejšie. 

2. lineárny rast – pozitívny prejav 
Konštantný nárast dlhu signalizuje, že subjekt nevykonáva žiadne platby 
v prospech SP. Prínos tejto zmeny spočíva v tom, že dlh pred trestným konaním 
rástol rýchlejšie.  

3. fixácia dlhu 
Stabilná úroveň dlhu je prejavom faktu, že subjekt sa odhlásil z registra 
zamestnávateľov, nenavyšuje svoj dlh voči SP, avšak staré dlhy neboli uhradené. 
Bez dodatočnej analýzy podnikateľských aktivít konateľa a plnenia odvodových 
povinností za jeho zamestnancov po skončení trestného konania nie je možné 
určiť, či zmena je negatívna, alebo pozitívna.  

4. dlhodobé zlepšenie odvodovej disciplíny 
Tento prejav je najžiadanejším účinkom trestného konania. Subjekt zlepšil svoju 
odvodovú disciplínu a pokračuje v podnikaní.  

5. bez efektu  
Trestné konanie nespôsobilo zmenu odvodovej disciplíny subjektu. 

 

 
Graf 1 Prípadová štúdia I 

 
 Trestné oznámenie nasledovalo po výraznom, exponenciálnom raste dlhu. Po 

prvom výsluchu podozrivého, kde konateľ spoločnosti prisľúbil riešiť dlh voči SP nárast 
pokračoval, avšak nebol až taký výrazný, čo bolo spôsobené stabilizovaním mzdových 
nákladov podnikania od ktorých sa vypočítava odvod do SP buď neprijímaním nových 
zamestnancov, prípadne zastavením nárastu ich platov. Dlh voči SP od 1. výsluchu 
vykazoval lineárny rast – pozitívny, čo taktiež naznačuje, že subjekt nevykonával 
žiadne platby v prospech SP.  Časový odstup medzi 1. a 2. výsluchom podozrivého je 
prejavom snahy vyšetrovateľa o efektívnosť trestného konania, teda jeho ukončenie 
s využitím účinnej ľútosti, k čomu pre podozrivého vytvoril časový priestor. Po 2. 
výsluchu podozrivého sa vyšetrovateľ rozhodol vzniesť obvinenie podľa § 206 ods. 1 
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Trestného zákona. Po doručení uznesenia konateľovi sa dlh fixoval tesne pod úrovňou 
35.000,- Eur v dôsledku odhlásenia subjektu z evidencie zamestnávateľov. V priebehu 
pokračujúceho trestného konania konateľ vykonal mimoriadnu platbu v prospech SP vo 
výške 5.000,- Eur,  

(Pozn.: podľa vyjadrenia znalca podozrivý subjekt disponoval finančnými 
prostriedkami umožňujúcimi len čiastočné uhradenie dlhu.) 

čím dlh dostal pod úroveň 30.000,- Eur a docielil zastavenie trestného konania 
s využitím účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 písm. e) Trestného zákona.   

 

 
Graf 2 Prípadová štúdia II 

 
 O lineárnom raste – negatívnom po ukončení trestného konania hovoríme 

vtedy, keď vývoj dlhu pred trestným konaním mal miernejší nárast ako po jeho 
ukončení. Graf zobrazuje 5,5 ročné obdobie od registrácie spoločnosti ako 
zamestnávateľa do jej zániku. V priebehu tohto obdobia podala SP na subjekt 3 trestné 
oznámenia. Pri výsluchu počas 1. trestného konania konateľ spoločnosti dlh odôvodnil 
osobnými problémami (rozvodové konanie) a „rozbehom podnikania“ s tým, že svoju 
odvodovú disciplínu zlepší vzhľadom na „nárast počtu stabilných odberateľov“. 
Konateľ vykonal a zdokladoval mimoriadnu platbu v prospech SP. Vyšetrovanie bolo 
ukončené odmietnutím veci v zmysle § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku pre 
chýbajúci úmysel subjekt neplniť si svoje odvodové povinnosti. Subjekt následne 
pokračoval v nerovnomernom zvyšovaní dlhu podobne ako pred trestným konaním, teda 
trestné konanie nemalo efekt na správanie subjektu. 19 mesiacov po ukončení 1. 
trestného konania SP podala opätovne trestné oznámenie (dlh narástol nad 14.000,- 
Eur). Po poučení o ustanovení účinnej ľútosti konateľ vyplatil dlh vo výške, pre ktorú 
bolo vedené trestné stíhanie, avšak následne prestal platiť odvody do SP, o čom svedčí 
lineárny rast – negatívny. Tento vývoj svedčí o „uspokojení sa“ konateľa s tým, že 
trestné konanie je možné ukončiť uhradením dlhu a „vykúpiť sa“ tak z trestnej 
zodpovednosti. Lineárny rast - negatívny pokračuje do predvolania k výsluchu 
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v priebehu 3. trestného konania na základe trestného oznámenia SP, kde konateľ 
opätovne vyplatil dlh vo výške pre ktorú bolo vedené trestné konanie, čo 
vyšetrovateľovi umožnilo ukončiť trestné konanie z dôvodu účinnej ľútosti. Následne 
sa dlh fixoval na konštantnej úrovni pod 6.000,- Eur, teda subjekt sa odhlásil z evidencie 
zamestnávateľov a ukončil podnikateľskú činnosť. Podľa obchodného registra 
spoločnosť zanikla zlúčením s iným subjektom. Konateľ založil novú spoločnosť 
a pokračuje v podnikateľskej činnosti s rovnakým predmetom podnikania. 

 

 
Graf 3 Prípadová štúdia III 

 
 Trestné oznámenie bolo podané v čase, keď sa dlh subjektu vzhľadom na históriu 

odvodovej disciplíny výrazne zvýšil. Predvolanie konateľa k výsluchu a jeho poučenie 
o ustanoveniach účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 písm. e) TZ viedlo k mimoriadnemu 
zníženiu dlhu a z nasledujúceho vývoja je zrejmé, že trestné konanie malo výchovný 
účinok – dlhodobé zlepšenie odvodovej disciplíny. 
 

2. Výsledky analýz 
 Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledok analýzy 25 prípadov vzťahujúcich sa 

k 22 subjektom na ktoré SP podalo trestné oznámenie. Cieľom analýzy bolo vyhodnotiť 
vplyv trestného konania na odvodovú disciplínu. Podmienkou postupu podľa § 215 ods. 
1 písm. h), prípadne § 197 ods. 1 písm. c) je zaplatenie dlhu v plnej výške pre ktorú je 
vedené trestné stíhanie. Pri niektorých zo sledovaných prípadov, ktoré boli ukončené 
postupom podľa § 197 ods. 1 písm. d) boli taktiež zaznamenané platby pod vplyvom 
trestného konania. Tieto platby boli vyšetrovateľom interpretované ako dôkaz 
vylučujúci úmysel podozrivého neplatiť odvody. Pri 13 z celkového počtu 25 
analyzovaných prípadov bola vykonaná čiastočná, alebo úplná úhrada dlhu pod 
vplyvom trestného konania. 

 (Pozn.: v tabuľke sú prípady označené znakom „*“, ak bola platba vykonaná 
v plnej výške pre ktoré bolo vedené trestné stíhanie a znakom „**“, ak bola platba 
vykonaná vo výške čiastočne pokrývajúcej dlh pre ktorý bolo vedené trestné konanie.“) 
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Tab. 1 Výsledok analýzy 25 prípadov 

  lineárny rast fixácia zlepšenie bez efektu 
197/1c (3)    2 1 
197/1d (7) 2(1*) 2(2**) 1** 4(2*) 
§ 209/1 (4) 1 3   1 
§ 215/1b (7)  6 1   
215/1h (4) 1 2 1 1 

25 4 13 5 7 
Legenda:    
*   úhrada dlhu v plnej 
     výške                     
** čiastočná úhrada dlhu    
     
  lineárny rast fixácia zlepšenie bez efektu 

platba (13) 3 4 4 5 
bez platby (12) 1 9 1 2 

 

 V prípade 5 subjektov u ktorých bola zaznamenaná dlhodobá pozitívna zmena 
- zlepšenie odvodovej disciplíny bola v 4 prípadoch daňovým subjektom vykonaná 
vynútená platba pod vplyvom trestného konania.  

 Na druhej strane k fixácii dlhu dochádzalo po TK skončených prevažne 
postupom podľa § 215/1b, § 197/1d a aj § 209/1, teda bez platby pod vplyvom TK (9 
z 13 prípadov), čo by mohlo byť potvrdením tézy, že trestné konanie bez odčerpania 
ziskov z trestnej činnosti a teda prinútenia daňového subjektu spätne zaplatiť 
svoje odvodové a daňové dlhy nemá výchovný účinok. Pre potvrdenie tejto tézy bude 
potrebné vykonať analýzu odvodovej disciplíny subjektov 2. radu konateľov 
sledovaných daňových subjektov, nakoľko je pravdepodobné, že fixácia dlhu – 
odhlásenie z registra zamestnávateľov bez úhrady starých dlhov svedčí o tom, že 
zodpovedné osoby svoje podnikateľské aktivity presunuli mimo pozornosť orgánov 
činných v trestnom konaní, ako napr. subjekt z prípadovej štúdie II po 3. trestnom 
konaní. 

 (Pozn.: subjektom 2. radu sú všetky ďalšie podnikateľské subjekty kde konateľ 
sledovaného subjektu má rozhodovacie právomoci ako štatutárny orgán.) 

 Generálna prokuratúra v pokyne IV/1 Spr 95/16/1000 konštatuje, že „Krajské 
prokuratúry nezaznamenali prípady, pri ktorých uplatnenie účinnej ľútosti bolo 
vylúčené vzhľadom na ustanovenie § 86 ods. 2 TZ“. Podľa tohto ustanovenia TZ použitie 
inštitútu účinnej ľútosti nie je možné, „ak ide o páchateľa ktorý bol za obdobný trestný 
čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý alebo trestné stíhanie páchateľa za 
obdobný čin bolo v predchádzajúcich 24 mesiacoch zastavené z dôvodu zániku 
trestnosti“. [6] Z výsledkov analýz však vyplýva, že dlh 5 zo 7 subjektov ktorých 
vyšetrovanie bolo ukončené použitím účinnej ľútosti po skončení vyšetrovania stúpol 
na úroveň umožňujúcu vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti skôr ako za 24 
mesiacov. Toto zistenie potvrdzuje špekulatívny prístup subjektov k plateniu 
odvodových povinností tak, aby nedošlo k vzneseniu obvinenia. Po vznesení obvinenia 
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by sa totiž na obvinenú osobu vzťahovala 24 mesačná lehota. Otázka opodstatnenosti 
účinnej ľútosti pri opakovanej daňovej trestnej činnosti rezonovala začiatkom roka 2018 
aj v médiách. [11] 

V niektorých prípadoch bol zaznamenaný ekonomicky neodôvodnený skokovitý 
nárast dlhu, hlavne ak týmto skokovitým nárastom bolo prerušené dlhšie obdobie fixnej 
úrovne dlhu. Uvedené môže byť spôsobené odchýlkou vo vykazovaní, prípadne 
štatistickom spracovaní informácie o dlhu na odvodoch do SP.  

 
 V prípade, že tento skok nebol zapríčinený nárastom mzdových nákladov, ale 

chybou vo vykazovaní, vzniká otázka úmyslu konateľa spoločnosti neplatiť odvody do 
SP (trestné oznámenie v prípade, z ktorého je spracovaný grafický výstup bolo podané 
krátko po tomto skoku). 
 Vzhľadom na dostupnosť údajov (zverejnenie účtovnej závierky) bola vykonaná 
finančná analýza 20 sledovaných subjektov, z toho 13 pri ktorých bola vykonaná platba 
pod vplyvom trestného konania (skupina A) a 7 pri ktorých bolo trestné konanie 
ukončené bez mimoriadnej platby (skupina B). Všetkých 20 subjektov bolo v čase 
trestného konania výrazne nelikvidných (likvidita I. stupňa, likvidita II. stupňa), 
zadlžených (celková zadlženosť aktív, doba splatnosti záväzkov, doba splatnosti 
krátkodobých záväzkov z obchodného styku), nerentabilných a nevýkonných (podiel 
EBITDA v tržbách). V uvedených finančných ukazovateľoch boli spoločnosti 
porovnávané s mediánmi stredných hodnôt pre ich príslušnú skupinu podnikateľských 
subjektov podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností Európskej únie – SK 
NACE spracovanej spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. [7]  
 Následne bola vyhodnotená korelácia medzi likviditou I. a II. stupňa sledovaných 
subjektov a likviditou I. a II. stupňa príslušnej skupiny SK NACE, pričom bola zistená 
štatisticky významná závislosť - korelácia pri skupine A (0,58 pri likvidite I. stupňa 
a 0,54 pri likvidite II. stupňa). Pri skupine B bol zistený záporný korelačný koeficient (-
0,03 a – 0,01).  
 Ak sa toto zistenie overí pri štatisticky významnejšej vzorke subjektov, bude to 
potvrdením predpokladu, že finančná likvidita je prediktorom finančného správania 
podnikateľského subjektu v priebehu trestného konania, teda snaha o prinútenie 
subjektov k mimoriadnej platbe pod vplyvom trestného konania a následnému 
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uplatneniu účinnej ľútosti má väčšiu šancu na úspech, ak sú predmetom vyšetrovania 
likvidné podnikateľské subjekty. Podobným štatistickým skúmaním môžu byť 
identifikované ďalšie prediktory správania podozrivého podnikateľského subjektu v 
priebehu trestného konania, napr. história odvodovej disciplíny konateľa v iných 
podnikateľských subjektoch, diverzifikovanosť podnikateľských aktivít, častá zmena 
sídla spoločnosti a iné.  
 

Záver 
 Deklarovaným zámerom zákonodarcu pri úpravách trestnoprávnej legislatívy na 

úseku daní je vždy zintenzívnenie boja proti daňovej trestnej činnosti a zvýšenie 
daňových príjmov štátneho rozpočtu. Otázka či je správne, aby páchateľ daňovej trestnej 
činnosti získal beztrestnosť dodatočným zaplatením dane najneskôr deň po dni, keď sa 
„po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami“, tak ako je to 
definované v osobitnej úprave účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 písm. e) TZ, alebo aby 
sa uplatnenie tohto inštitútu pri daňovej trestnej činnosti malo umožniť len páchateľovi, 
ktorý napravil škodlivý následok trestného činu pred tým, ako bol odhalený tak, ako to 
definuje všeobecná úprava účinnej ľútosti podľa § 85 TZ má morálny a ekonomický 
rozmer. Podľa viacerých odborníkov bolo presunutie skutkovej podstaty trestného činu 
skrátenia dane a poistného z všeobecných ustanovení o účinnej ľútosti (§ 85 TZ) do 
osobitných ustanovení o účinnej ľútosti (§ 86 TZ) novelou TZ účinnou od 1.1.2013 
„v rozpore s deklarovaným zámerom účinne bojovať proti daňovej trestnej činnosti“. [3] 

Aktuálna aplikačná prax uplatňovania účinnej ľútosti pri daňovej trestnej činnosti 
často nie je dostatočne efektívna, v prospech maximalizácie fiškálnych príjmov a 
posilnenia odvodovej disciplíny, predstavuje skôr „neobmedzenú daňovú amnestiu“. [4] 

 Podľa aktuálneho zoznamu dlžníkov SP k 5.9.2018 dlh 32797 spoločností 
predstavoval výšku minimálne 2660,- Eur [8], čo je podmienka vyvodenia 
trestnoprávnej zodpovednosti. Podľa policajnej štatistiky kriminality bol v SR nápad 
trestnej činnosti nedovedenia dane a poistného podľa § 277 TZ v období od 1.1.2018 do 
31.7.2018 spolu 1556 prípadov, z toho 1227 prípadov sa týkalo neodvedenia poistného 
do SP. Pri trestnej činnosti nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 TZ nápad v tomto 
období predstavoval spolu 1471 prípadov, z toho 1144 prípadov sa týkalo neodvedenia 
poistného do SP [9]. Je teda zrejmé, že  
a) trestná činnosť vyplývajúca z neplatenia odvodov do SP predstavuje  významný  

podiel políciou dokumentovanej daňovej trestnej činnosti (78%), 
b) pozornosť polície je zameraná len na zlomok subjektov u ktorých aktuálna výška 

dlhu voči SP vytvára predpoklad na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti 
(7%). 

 Vzhľadom na tieto zistenia je opodstatnená otázka, akým spôsobom je 
vykonávaný výber subjektov, na ktoré je zameraná pozornosť polície a to z hľadiska 
efektívnosti trestného konania, jeho výchovného a preventívneho efektu, ale aj 
odčerpávania ziskov z trestnej činnosti a zvyšovania výberu poistného čo je legitímna 
požiadavka SP. Pre dlhodobé udržanie trendu zlepšovania vymožiteľnosti poistného bez 
neprimeraného byrokratického zaťaženia polície a kontrolných orgánov SP je 
nevyhnutná koordinácia týchto zložiek a sofistikovaný výber ich cieľov. 
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Veľké pokroky Európskej únie pre oblasť 
využívania dronov 

 
Great progress of the European Union for the use of drones 

 
Josef BLAŽEK1 

 
1Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

 
Abstrakt: 
Predložený príspevok pojednáva o najnovšom vývoji v Európskej únii keď po rokov príprav 
v organizácii pre bezpečnosť leteckej dopravy EASA vydala Európska komisia (EC) v októbri 2018 
draft predpisu PART-2018-221538V4 ktorým sa po schválení zavedú jednotné pravidlá pre 
využívanie dronov a ich technológií v EÚ. Pravidla umožnia široké využívanie dronov pri súčasnom 
zaistení primeranej bezpečnosti. Preto sa krok EC stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom 
u prevádzkovateľov ale aj výrobcov dronov. 

Kľúčové slová: dron, pravidlá, EC, PART- 2018- 221538V4  

 
Abstract:  

The presented contribution deals with the latest developments in the European Union when, after 
years of preparation in the EASA - Air Safety Organization, the European Commission (EC) issued 
in October 2018 a draft of PART-2018-221538V4, which, after approval, will establish uniform 
rules for the use of drone and its technologies in EU. The rules allow wider use of drones while 
ensuring adequate safety. That is why the EC step meets with an extraordinary positive response 
from both operators and drone manufacturers.  

Keywords: Drone, Rules, EC, PART-2018-221538V4 

 

Úvod 
Dlhé roky udávala svetové trendy možností využívania dronov pre hospodárske 

ale aj rekreačné účely americká FAA. Tá sa pružne snažila a snaží o optimalizáciu 
vzťahov medzi čo najširším legálnym využívaním dronov a zaistením primeranej 
bezpečnosti . 

Európa si konečne uvedomila svoje výrazné zaostávanie v tejto oblasti a najmä 
možné dôsledky pre jej ekonomiku v blízkej budúcnosti. Jeseň roku 2018 je možné 
hodnotiť ako prelomové obdobie v ktorom bolo uskutočnené niekoľko zásadných 
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opatrení k regulácii dronov a dokonca aj k možnej integrácii UAS (unmanned aircraft 
systems) do riadeného vzdušného priestoru.   

1. Vývoj na poli legislatívy a opatrení v rámci európskej únie  
Prelomovým dátumom v rámci EÚ je 5.10.2018, kedy Európska komisia (EC) 

vydala pod Ref. Ares (2018) draft smernice 5119803-05/10/2018 „On the rules and 
procedures for the operation of unmanned aircraft“ a prílohu „Commission 
Implementing Regulation on rules and procedures for the operation of unmanned 
aircraft“. Obi dva dokumenty sú označené ako PART-2018-221538V4 [1], príloha je 
v označení doplnená o „/1“. Na osnove regulačného rámca pracovala niekoľko rokov 
EASA, ktorá sa k nemu vyjadrila takto[2]: 

1.1. Východiská regulácie 
Na žiadosť Európskej komisie, členských štátov a iných zainteresovaných strán 

vypracovala EASA návrhy na regulačný rámec založený na prevádzke, proporcionalite 
rizík a výkonnosti pre všetky bezpilotné lietadlá (UA). Na základe informácie o 
predbežnom oznámení o navrhovaných zmenách a doplnení (A-NPA 2015-A) bola 
navrhnutá všeobecná koncepcia stanovujúca tri kategórie operácií UAS ("otvorené", 
"špecifické" a "certifikované") s rôznymi bezpečnostnými požiadavkami,   v júli 2015 
vydala A-NPA 2015-10 „Introduction of a regulatory framework for the operation of 
drones“ a technické stanovisko v decembri 2015.  

Na základe potrieb trhu bolo prioritou vytvorenie nariadenia pre operácie v 
kategórii "otvorené" a "špecifické". Rozvoj regulačného rámca pre činnosti v 
certifikovanej kategórii je plánovaný na roky 2018 a 2019. 

Navrhované nariadenie zohľadňuje vývoj na medzinárodnej scéne, napríklad prácu 
vykonanú v Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO); v spoločných 
orgánoch pre predpisovanie bezpilotných systémov (JARUS) a samozrejme v USA 
(Federálna letecká správa - FAA).  

Hlavné aspekty navrhovaného nariadenia sú: 

 Poskytuje rámec pre bezpečné prevádzkovanie bezposádkových lietadiel a 
zároveň umožňuje tomuto odvetviu zostať agilným, môcť inovovať a naďalej 
rásť. Riziká, ktoré predstavujú ľudia a objekty na zemi a iné lietadlá, ako aj 
otázky ochrany súkromia, bezpečnosti a ochrany údajov sa tiež zohľadňujú. 

 Definuje technické a prevádzkové požiadavky pre drony. Technické požiadavky 
sa vzťahujú napríklad na vzdialenú identifikáciu dronov. Požiadavky na 
prevádzku sa okrem iného vzťahujú aj na informovanosť o geografickom 
zameraní polohy a na systém ktorý informuje vzdialeného pilota pri vniknutí 
jeho dronu do zakázanej zóny. Návrh sa tiež zaoberá otázkami kvalifikácie 
pilotov. Okrem toho sa prevádzkovatelia dronov musia zaregistrovať sami s 
výnimkou prípadov, keď prevádzkujú lietadlá ľahšie ako 250 g. 

 Uvádza nové požiadavky tým, že kombinuje právne predpisy o výrobkoch a 
právne predpisy v oblasti letectva. Požiadavky na konštrukciu malých dronov 
sa zabezpečia použitím právnych predpisov týkajúcich sa sprístupnenia 
výrobkov na trhu (dobre známe označenie CE). Štandardná značka CE bude 



   

 

 

19 

 

Veľké pokroky Európskej únie pre oblasť využívania dronov 
Josef BLAŽEK 

sprevádzaná identifikáciou triedy dronu (od C0 do C4) a spotrebiteľskými 
informáciami, ktoré musia byť vo všetkých baleniach predávaných dronov. Na 
základe triedy dronu prevádzkovateľ bude vedieť, v ktorej oblasti môže 
pôsobiť a akú kompetenciu potrebuje mať. 

 Umožňuje vysoký stupeň flexibility pre členské štáty EASA; budú môcť 
definovať zóny na svojom území, kde sú zakázané alebo obmedzené buď 
letecké operácie (napríklad na ochranu citlivých oblastí), alebo kde sú určité 
požiadavky naopak zmiernené. Pre operácie, ktoré predstavujú vyššie riziká, 
budú na základe hodnotenia prevádzkových rizík definované požiadavky, ktoré 
musí prevádzkovateľ dodržiavať ešte predtým, než urobí lety  s dronom. 

Návrh tiež poskytuje špeciálne zmiernenie pre osoby, ktorí lietajú modely (tiež 
považované za lietadlá), výberom z troch možností ,ktoré urobí osobitne každý štát: 

 Členské štáty môžu vydať osobitné povolenie na modelovanie klubov a združení, 
ktoré vymedzujú odchýlky od nariadenia o UAM; 

 Operácie sa môžu vykonávať v konkrétnych zónach určených členskými 
štátmi; alebo 

 Operácie sa môžu vykonávať v otvorenej kategórii podľa prevádzkových 
obmedzení definovaných pre jednu z podkategórií (A3). 

1.2. Odozva najvýznamnejšieho partnera EC v oblasti regulácie dronov 
  Uvedený draft dokumentu Európskej komisie (EC) označený tak ako aj iné 

smernice pre oblast letectva “PART”, tentoraz PART-2018-221538V4, východiská 
stanovené od EASA dotvára do paragrafovej podoby. Bezprostredne po jeho zverejnení 
sa stretol s pozitívnymi reakciami. 

Za najvýznamnejšiu reakciu je možné považovať vyjadrenie Aliancie európskych 
výrobcov (a dodávateľov) dronov „ Drone Manufacturers Alliance Europe (DMAE )„ 
[3] Publikované: Miriam McNabb dňa:17. októbra 2018 v: 
https://dronelife.com/2018/10/17/europes-plan-to-id-and-monitor-drones-and-why-the-
drone-industry-approves/.  

„Spoločnosť Drone Manufacturers Alliance Europe prináša bezkonkurenčné 
skúsenosti s inováciou, dizajnom, výrobou, prevádzkou a reguláciou civilných lietadiel, 
najmä v ľahkom segmente. Naše drony - ktoré tvoria takmer 80% civilných leteckých 
lietadiel prevádzkovaných na dnešnom svete - sú prevádzkované na súkromné, 
komerčné a verejné účely. 

Zaviazali sme sa prispieť k dosiahnutiu celoeurópskej harmonizácie pravidiel, 
ktorá odstraňuje otázky a presadzuje bezpečnosť. Zaviazali sme sa k prístupu 
založenému na riziku s jasnými a vynútiteľnými bezpečnostnými pravidlami. Členovia 
DMAE sa zaviazali rozšíriť trh civilných leteckých prepravcov v Európe, zabezpečiť 
pracovné miesta, hospodársky rast a inšpirovať nové kreatívne aplikácie tejto 
technológie. 

Na dosiahnutie týchto cieľov spolupracuje DMAE s regulátormi a rozhodovacími 
orgánmi na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, aby prispeli k diskusii o 
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smerovaní v Európe. Pri zdieľaní našich kolektívnych skúseností sa DMAE snaží 
pomôcť pri vytváraní inovatívnej a harmonizovanej legislatívy v Európe.“ 

Nový návrh predstavuje krok vpred vo vykonávaní európskeho súboru nariadení o 
dronoch - a DMA v plnej miere podporuje tento návrh [3]: 

"Komisia sa usiluje o verejné konzultácie o pravidlách, ktoré sú postavené na 
základnom nariadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA)," hovorí 
vyhlásenie DMAE. "Nariadenia vytvárajú harmonizovaný rámec pre miestne a národné 
úrady na identifikáciu a monitorovanie vzdušných lietadiel, ktoré umožňujú podnikom, 
vládam, pedagógom a iným bezpečne používať drony v ich práci." 

"Od začiatku sme vyzývali európske regulačné orgány, aby vypracovali primerané 
vykonávacie pravidlá.  Bolo to dlhá cesta, ale sme radi, že vidíme dobrý 
výsledok. Komisárka Bulcová, jej tím v GR MOVE a kolegovia v GR GROW si zaslúžia 
uznanie za vyváženie záujmov všetkých zainteresovaných strán.  

"Konkrétne DMAE uznáva pozitívny vývoj v oblasti diaľkovej elektronickej 
identifikácie, stupňovitý prístup k zníženiu hladiny hluku, rozumné prechodné obdobia 
a väčšiu harmonizáciu v EÚ. Akonáhle budú tieto pravidlá formálne prijaté, Európa 
bude mať spoločné pravidlá týkajúce sa dronov, ktoré posilnia dnešné lety s vizuálnou 
viditeľnosťou (VLOS) a pripravia cestu pre operácie, ktoré nie sú vizuálne zamerané 
(BVLOS). " 

Hovorca DAEM konštatoval [3]: "Existujú niektoré oblasti, ktoré je ešte potrebné 
riešiť, a preto konzultácie využijeme len na to. Naše ciele sú jednoduché. Po prvé, aby 
sa zabezpečilo, že dnešné drony a prevádzkovatelia dronov budú môcť zajtra lietať 
s minimálnymi problémami. Po druhé, poskytnúť Európe a členským štátom celé 
spektrum výhod, ktoré umožňujú   dronové technológie a zároveň chrániť verejnú 
bezpečnosť. " 

1.3. Kľúčové politiky DAEM pre oblasť regulácie dronov 
Naša politika požaduje pravidlá platné pre celú EÚ [3], najmä: 

Harmonizácia jasných a vynútiteľných pravidiel na úrovni EÚ 

Zachovať vytvorenie regulačného rámca pre všetky civilné letectva na úrovni EÚ 
s cieľom zabezpečiť jednotné pravidlá a požiadavky s cieľom vytvoriť jednotnú úroveň 
bezpečnosti vo všetkých členských štátoch. 

Umožniť výrobcom oznamovať prevádzkové predpisy svojim prevádzkovateľom 
alebo vykonávať bezpečnostné prvky harmonizovaným spôsobom. Takisto prispeje k 
vytvoreniu trhu pre PSP v celej EÚ a zavedením kultúry dodržiavania predpisov medzi 
prevádzkovateľmi. 

Vylúčte paralelný regulačný rámec, v ktorom sa vytvárajú pravidlá a požiadavky 
na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, pretože to oslabí snahy o harmonizáciu a 
bezpečnosť medzi prevádzkovateľmi. 

Registrácia a vzdelávanie prevádzkovateľa 

Platforma povinnej registrácie online pre prevádzkovateľov dronov by pomohla 
zvýšiť súlad a zodpovednosť. Tento on-line registračný systém by podporil 
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dodržiavanie predpisov prostredníctvom užívateľsky prívetivého procesu, ktorý 
registruje prevádzkovateľa dronov a prideľuje jedinečné číslo osobe, nie dronu. 

Jasne by sa uviedli príslušné pravidlá (bezpečnostné a iné) a požiadať 
registrujúceho, aby ich potvrdil, a takisto umožniť okamžitú tlač jedinečného 
registračného čísla prevádzkovateľa na označenie dronu alebo ekvivalentné digitálne 
označenie (napr. Sériové čísla). 

Najdôležitejšie je, že je harmonizácia na úrovni EÚ, aby prevádzkovatelia dronov 
mohli lietať vo všetkých členských štátoch. 

Prístup založený na riziku 

Drony sa dodávajú v rôznych veľkostiach, váhach a výkonnostných schopnostiach, 
ktoré predstavujú výzvy pri regulácii s prístupom jednotného typu. 

Podporujeme prístup Komisie a agentúry EASA k rozlíšeniu uplatniteľných 
pravidiel v troch širokých kategóriách v súlade s rizikom spojeným s prevádzkou. 

Plne podporujeme zavedenie "otvorenej kategórie" pre činnosti s nízkym rizikom 
a návrh Komisie upraviť určité ľahké letúne iba prostredníctvom mechanizmov dohľadu 
nad trhom. 

Technologicky neutrálny prístup 

Dronové technológie a bezpečnostné prvky dronov sa vyvíjajú neuveriteľným 
tempom. Podporujeme technologicky neutrálny prístup návrhu Komisie stanoviť 
požiadavky spôsobom, ktorý sa zameriava na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, alebo 
normy založené na výkonnosti, a zároveň umožniť rôzne prostriedky na dosiahnutie 
súladu s predpismi a umožniť agentúre EASA flexibilitu pri rýchlej úprave cieľov podľa 
vývoja technológií. [3] 

 

Záver 

Postup Európskej komisie v spolupráci s EASA prináša dlho očakávané jednotné 
pravidlá pre prevádzku dronov v európskom priestore. Pravidlá by mali umožňovať 
jednoduché využitie dronových technológií všade tam kde je to osožné  pri súčasnom 
zaistení dostatočnej bezpečnosti. Zostáva dúfať, že Slovensko, ktoré teraz bohužiaľ patrí 
k najzaostalejším krajinám v možnostiach legálneho využívania dronov, neuplatní 
práva na výnimky takým spôsobom, ktorý zakonzervuje terajší nevyhovujúci stav 
vychádzajúci zo zákonov prijatých v čase, keď nové technológie vôbec neexistovali. 
Stanovisko EC a DMAE je rozumné a jasné a nevyžaduje alibizmus úradníkov. 

Jednoznačne sa dá súhlasiť s tým, že zakúpený dron bude certifikovaný 
a výrobcom zatriedený do jednej z kategórií (z čoho vyplýva požadovaná kompetencia 
prevádzkovateľa), že bude označený a registrovaný. Pilot sa zaregistruje na danú 
kategóriu a vykoná pre ňu on-line skúšku zo základných pravidieľ  (podľa návrhu 
testovania pilota podľa EC  je to malý zlomok toho, čo sa dnes na Slovensku žiada). 
Zákaz letu s kamerou bude pre rekreačne –športové účely nahradený dodržiavaním 
základných pravidiel ochrany osobných údajov a farmár na kontrolu svojich rolí nebude 
musieť byť „organizáciou na výkon leteckých prác“ a hlásiť svoje kontrolné lety 
a poskytovať záznamy z nich až na ministerstvá SR ... 
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Abstrakt: 

Predložený príspevok na základe východiskovej charakteristiky problematiky simulácií, 
simulačného centra a krízových scenárov s akceptáciou prístupov a výsledkov Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave a Vysokej škole Polície v Szczytne z predmetnej vedeckovýskumnej 
úlohy, prezentuje základnú obsahovú stránku vedeckej monografie „VYUŽITIE KRÍZOVÝCH 
SCENÁROV V SIMULAČNOM CENTRE“ a prínos medzinárodného riešenia vymedzeného 
predmetu poznania. 

Kľúčové slová: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Vysoká škola Polície v Szczytne, 
edukácia, simulácie, simulačné centrum, krízové scenáre. 

 
Abstract: 

Based on the initial characteristics of simulations, a simulation centre and crisis scenarios and 
acceptance of approaches and outcomes from the scientific research task of the Academy of the 
Police Force in Bratislava and Police Academy in Szczytno, the article presents basic 
characteristics of the content of the scientific monograph „Using the crisis scenarios in a simulation 
centre“ and describes the benefit of international cooperation in solving the defined subject matter. 

Keywords: Academy of the Police Force in Bratislava, Police Academy in Szczytno, education, 
simulations, simulation centre, crisis scenarios. 

Úvod 
Príprava a realizácia projektu [1] medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy 

„Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových 
manažérov ...“, spracovanie a obhajoba záverečnej správy tejto integrovanej 
vedeckovýskumnej úlohy [2] a uskutočňovanie jej odporúčaní a záverov bolo podnetom 
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na spoluprácu dvoch vysokých štátnych škôl Slovenskej republiky a Poľskej republiky 
- Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Vysokej škole Polície v Szczytne, ktoré 
zabezpečujú prípravu odborníkov pre bezpečnostnú oblasť. 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave [3] je štátna vysoká škola 
zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších 
bezpečnostných služieb, je už 25 rokov vysoko špecializovanou inštitúciou, 
rešpektovanou na základe dosiahnutých vzdelávacích a výskumných výsledkov vo 
vnútroštátnom ako aj medzinárodnom rozmere. Škola je inštitúciou edukácie študentov, 
profesionálne zameraných na efektívny výkon bezpečnostných služieb, zaradených do 
zložiek rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ale aj iných štátnych 
a neštátnych bezpečnostných činností a služieb, ktoré garantujú ochranu a bezpečnosť 
občanov a absolventi sú pripravení sa podieľať na zabezpečení bezpečnosti spoločnosti, 
občanov, obcí, miest a regiónov. [4] V Akadémii PZ sa realizuje odborná 
a vysokoškolská príprava nielen pre príslušníkov Policajného zboru, ale aj pre iné 
bezpečnostné služby a civilnú mládež. V súčasnosti na základe výsledkov akreditácie 
Akadémia PZ je štátna vysoká škola univerzitného typu, ktorá realizuje a má priznané 
právo udeľovať príslušné akademické tituly v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb 
a majetku a v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby 
absolventom štúdia študijných programov 1., 2. a 3. stupňa v dennej aj externej forme 
štúdia, má právo realizovať rigorózne konania a udeľovať titul JUDr., v študijnom 
odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku realizovať habilitačné a inauguračné konanie 
a udeľovať titul docent a profesor. 

Vysoká škola Polície v Szczytne je odborná verejná vysoká škola štátnych služieb 
v zmysle zákona o vysokom školstve [5], ktorá je pod dohľadom ministra vnútra a je 
organizačnou zložkou Polície. Je jedinou vysokou školou tohto typu, ktorá vzdeláva 
a pripravuje vedúce kádre a dôstojníkov, je vedeckým strediskom Polície pre 
vedné disciplíny o bezpečnosti a verejnom poriadku. Má dlhoročné skúsenosti vo 
vzdelávaní vedúcich kádrov polície v oblasti odborných spôsobilostí vyžadovaných vo 
vedúcich funkciách a prípravy dôstojníkov pre službu v samostatných služobných 
funkciách. Realizuje vzdelávanie a odbornú prípravu pre príslušníkom ďalších štátnych 
služieb a Pohraničnej stráže. 

V súčasnosti na škole študuje niekoľko tisíc študentov, občianskej mládeže/civilov 
ako aj príslušníkov Policajného zboru SR. Vo vysokoškolskom štúdiu I. stupňa sú 
študenti pripravovaní v odboroch: Vnútorná bezpečnosť, Administrácia, Kriminológia 
a na II. stupni v odbore Vnútorná bezpečnosť. Vedecká rada Fakulty vnútornej 
bezpečnosti má právo udeľovať vedecký titul „Doktor vied o bezpečnosti“. Realizuje 
podiplomové štúdiá a školenia pre policajtov, ktorí sú absolventmi iných vysokých škôl 
a organizuje doplňujúce vzdelávacie kurzy, školenia na zvyšovanie odbornej 
kvalifikácie pre príslušníkov Polície, príslušníkov iných štátnych služieb a subjektov, 
ktoré plnia úlohy v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku. Vysoká škola Polície 
v Szczytne je významným výskumným centrom pre potreby Poľskej polície, organizuje 
vedecké konferencie, semináre, sympóziá a workshopy. 

Medzinárodný projekt vyššie uvedenej vedeckovýskumnej úlohy stanovil okrem 
iného aj tieto úlohy: 

- Analyzovať možnosti simulačných centier a využitie krízových scenárov 
v edukácii študentov budúcich krízových manažérov. 
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- Spresniť a optimalizovať prípravu, priebeh a vyhodnocovania praktických 
zamestnaní študentov v simulačných centrách. [6] 

Tieto Policajné vysoké školy sa aktívne zapojili do riešenia predmetných 
obsahových otázok a podieľali sa na prezentácii a aplikácii získaných poznatkov. 

Postavenie Akadémie PZ bolo v tejto oblasti o to zložitejšie, že nemala a zatiaľ 
nemá vlastné pracovisko charakteru simulačného centra. Náročnosť vysokoškolskej 
prípravy odborníkov pre verejnú správu, potreba úzkeho spojenia výučby s praxou, 
požiadavka aplikácie moderných a efektívnych nástrojov vyučovania a požiadavka 
reagovať na aktuálne vedecké a praktické problémy sa od roku 2011 stali významnými 
atribútmi spolupráce štátnych vysokých škôl s bezpečnostným zameraním Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave a Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši, a to aj v oblasti riešenia problematiky krízových scenárov 
a najmä spolupráce so Simulačným centrom AOS v Liptovskom Mikuláši (ďalej aj SC 
AOS). Vysoká škola Polície v Szczytne si v uplynulom období vybudovala simulačné 
centrum a aktívne ho využíva v procesu edukácie študentov, a tak mohla poskytnúť 
skúsenosti aj z tejto oblasti odborníkom Akadémie PZ v Bratislave. 

1. Simulácie, simulačné centrum a krízové scenáre 
Simulácie ako vedomé a cieľavedomé napodobovanie procesov a javov 

v bezpečnostnej oblasti sa stali významným edukačným nástrojom. Sú veľmi účinným 
prostriedkom najmä pre riešenie často veľmi zložitých bezpečnostných úloh, 
s významným dôsledkom pre kvalifikačný (prípadne rekvalifikačný) vývoj 
zúčastnených, sú súčasťou aktívneho (sociálneho) učenia. Majú potenciál zámerne 
a cieľavedome evokovať a rozvíjať produktívne aktivity účastníkov a vytvárajú 
možnosti pre ich sebarealizáciu. Vo všeobecnosti bývajú simulácie klasifikované týmto 
spôsobom: 

- podľa rozsahu simulovanej oblasti reality - napríklad: globálne klimatické 
zmeny, globálny jadrový konflikt; 

- podľa špecializácie činnosti - napríklad: činnosť krízových štábov, rozhodovací 
proces jednotlivcov alebo tímov; 

- podľa charakteru využitých simulačných prostriedkov hypermediálnych 
edukačných systémov [7] - živá simulácia, konštruktívna simulácia, virtuálna 
simulácia, hry rolí a pod.); 

- podľa miery (hĺbky) simulácie ai..  

Simulácia má mnohé prednosti, ktoré podnecujú jej neustály rozvoj 
a expandovanie do nových sfér a oblastí. Vplyvom rozvoja informačno-komunikačnej 
základne jej potenciál neustále graduje. [8] Dynamický vývin týchto edukačných 
prostriedkov je založený na rozvoji informatiky, teórie komunikácie, elektroniky, 
pedagogiky, didaktiky, psychológie a ďalších vedných odborov, ktoré využívajú široké 
spektrum a rastúce možnosti interaktívnych, hypermediálnych edukačných systémov. 
[9] Tieto systémy umožňujú aktívny podiel študentov a usmerňovanie edukačného 
procesu, jeho jednotlivých fáz napríklad - motivačnej, expozičnej, fixačnej, 
diagnostickej, ako aj variantnej voľby riešení danej úlohy, s možnosťou individuálneho 
edukačného postupu a pod. 
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Pri využívaní simulačných metód v edukačných procesoch je rešpektovaná 
skutočnosť, že každá sociálna interakcia, každá sociálna komunikácia je sprevádzaná 
určitým správaním a že priebeh akejkoľvek sociálnej komunikácie je vlastne viac, alebo 
menej presvedčivým hraním istých rolí. Cieľavedomá a zámerná simulácia vybraných 
bezpečnostných situácií, kde študenti hrajú pridelené sociálne roly, čo im umožňuje 
(prežívaním týchto rolí) osvojiť si súbor vedomostí, návykov a spôsobilostí, vhodných 
spôsobov konania a správania sa v daných situáciách a zároveň umožňuje získavať nové 
skúsenosti, názory a postoje. [10] Získané skúsenosti v rôznych typoch edukačných 
procesov poukazujú, že najlepšie výsledky sa dosahujú práve prostredníctvom vysokej 
a intenzívnej miery zapojenia poslucháčov do výučby formou hrania rolí v simulovanej 
bezpečnostnej situácii. 

Využitie moderných edukačných prostriedkov - hypermediálneho edukačného 
systému, v edukačných procesoch realizovaných v simulačnom centre (alebo 
v špecializovaných učebniach) umožňuje meniť prístupy študentov, najmä v súvislosti 
s posilňovaním, často veľmi silno motivačne podmienených sebaedukačných aktivít, 
napomáha k podnecovaniu záujmu o edukačný obsah a o preberanú tematiku. 
Napomáha k formovaniu a utváraniu špecializovaných rozumových spôsobilostí, 
spojených s riešením situácií v krízovom manažmente, pri uskutočňovaní prevencie, 
záchranných prác a obnovy, s cieľom, aby sa myšlienková aktivita a tvorivá iniciatíva 
stali jednou z hlavných atribútov prípravy študentov bezpečnostných špecializácií. 

Využívanie edukačnej metódy simulácie v spojení s vhodným počítačovým 
vybavením je základom pre počítačovú simuláciu. V počítačovej simulácii je možné 
modelovať podmienky a pôsobiace vplyvy v zjednodušenej podobe, je možné ich 
vhodným spôsobom variovať, upravovať, prípadne stupňovať, podľa konkrétnej 
edukačnej situácie (vrátane požiadaviek na úroveň pripravenosti účastníkov). Simulácia 
umožňuje zdynamizovať priebeh edukácie (cvičení) vytváraním náhodných javov 
a procesov, na ktoré učiaci sa reagujú, podporuje vzájomnú interakciu zúčastnených. 
[11] 

Skúsenosti ukazujú, že takáto simulácia, pri vhodnej edukačnej príprave, 
umožňuje: 

- podľa potreby rozdeliť celý dej na jednotlivé čiastkové etapy, ktoré je možné 
opakovať; 

- rozvíjať tvorivosť, pohotovosť reakcií účastníkov navodzovaním zmien 
v podmienkach a v pôsobiacich faktoroch; 

- účinne demonštrovať nový edukačný obsah; 

- overovať a porovnávať rôzne varianty čiastkových a konečných riešení; 

- demonštrovať rôzne katastrofické scenáre, ktoré by za reálnych podmienok 
(napr. cvičenia) boli nerealizovateľné, vzhľadom na straty na životoch, zdraví 
a majetku; 

- zaznamenávať a uchovávať priebeh simulácie; 

- pohotovo využívať spätnú väzbu pre kontrolu a evaluáciu výsledkov 
jednotlivých účastníkov a celých skupín. 
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Simulačné nástroje, tvoriace základ edukačných technológií v oblasti modelovania 
a simulácie činností umožňujú vykonať efektívnu a intenzívnu vzdelávaciu a výcvikovú 
prípravu. Umožňujú analyzovať, hodnotiť a hľadať optimálne riešenia. Ich využívanie 
zabezpečuje nielen jednotný systém prípravy manažmentu a výkonných subjektov, 
získavanie návykov a ich obnovovanie, zjednotenie taktických a operačných postupov 
so zachovaním variantnosti riešenia rôznych náhodných alebo štandardných krízových 
situácií.  

Simulačné technológie sa stávajú významným činiteľom zvyšujúcim pripravenosť 
krízových manažérov a krízových štábov. Majú kľúčový význam pre dosiahnutie cieľov 
prípravy, lebo umožňujú napodobniť prostredie, procesy a priebeh dejov a pripraviť 
cvičiacich na riešenie zložitých manažérskych činností pri krízových situáciách. Výcvik 
a príprava pomocou simulácie predstavuje jadro prípravy riadiacich krízových 
manažérov, štábov a zásahových jednotiek. Sú nástrojom osvojovania si návykov 
a zručností pri základných aj vysoko špecifických činnostiach jednotlivcov, ako aj 
kolektívov. 

Dynamický vývin edukačných prostriedkov, založený na rozvoji informatiky, 
teórie komunikácie, elektroniky, psychológie a ďalších vedných odborov, sa premietol 
aj do interaktívnych, hypermediálnych edukačných systémov. Tento hypermediálny 
edukačný systém je založený na konvergencii edukácie, s výpočtovou technikou, 
komunikačnými prostriedkami, informačnými a edukačnými zdrojmi, organizačnou 
a reprodukčnou technikou, s rôznymi produktmi (software/hardvér) umožňujúce ich 
široké uplatnenia v edukačnom procese. Tieto systémy sa stali súčasťou 
špecializovaných edukačných pracovísk - simulačných centier, ktoré umožňujú aktívny 
podiel pripravovaných študentov na usmerňovaní edukačného procesu, jeho 
jednotlivých fáz, napr. v podobe variantnej voľby riešení danej úlohy, s možnosťou 
individuálneho alebo kolektívneho edukačného postupu. 

Simulačné centrum je vysoko špecializované pracovisko, ktorého personálne 
zabezpečenie, priestorové možnosti, materiálne vybavenie a používaný hardvér 
a softvér umožňuje realizovať živú, konštruktívnu a virtuálnu simuláciu pre potreby 
edukačného procesu krízových manažérov a výkonných tímov. Simulačné centrum 
disponuje informačným zariadením, ktoré zabezpečuje realizáciu interaktívneho 
a hypermediálneho edukačného procesu. Toto technické a programové vybavenie 
umožňuje aktívny podiel cvičiacich na edukačnom procese a osvojovanie si vedomostí, 
spôsobilostí, návykov, ako aj ich preverovanie a precvičovanie. Je to pracovisko, kde je 
podľa možností optimalizovaný proces zblíženia edukácie s výpočtovou technikou, 
komunikačnými prostriedkami, informačnými a edukačnými zdrojmi, reprodukčnou 
technikou, softvérom a pedagogickým prístupom s cieľom zefektívniť prípravu 
jednotlivcov, ako aj tímov. V súčasnosti využívané trenažéry a simulátory dokážu 
navodzovať podmienky, v ktorých sa krízový manažér a výkonné prvky krízového 
manažmentu nachádzajú počas reálnej krízovej situácie a simulovať úlohy, ktoré musia 
riešiť. Za základné úlohy simulačného centra môžeme mimo iné považovať: 

- prípravu a vykonanie vzdelávacích aktivít s podporou simulačných technológií; 

- prípravu a vykonanie výcviku s podporou simulačných technológií a trenažérov. 
Zabezpečenie a vykonanie počítačom podporovaných cvičení (realizovaných na 
zefektívnenie rozhodovacieho procesu príslušníkov krízových štábov - tímov, 
ako aj jednotlivcov s využitím technológií virtuálnej a konštruktívnej simulácie). 
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Edukácia v simulačnom centre umožňuje získavanie špecifických odborných 
vedomostí, návykov a spôsobilostí, v procese riešenia problémových situácií, ktoré sú 
úzko späté s výkonom budúcej alebo súčasnej profesie, samostatnosti a zodpovednosti, 
ako aj tímovej práce a kooperácii s inými subjektami zapojenými do riešenia krízovej 
situácie. Za pozitíva edukácie v simulačnom centre s využitím vypracovaných modelov 
a aplikovanej simulácie môžeme považovať: 

- zapojenie účastníkov do aktívneho riešenia modelových simulácií s požiadavkou 
tvorivého spôsobu riešenia zadaných úloh, ako aj vytvárania nových 
alternatívnych riešení; 

- že študenti si vytvárajú na základe teoretického a praktického poznania obsahu 
práce profesie vzťah k pozícii krízového manažéra; 

- účastníci si v procese edukácie osvojujú spôsobilosti práce v tíme, 
spoluzodpovednosť, podporu, vzájomnú komunikáciu a aktivitu. Osvojujú si nie 
hotové spôsoby riešenia jednotlivých úloh, ale čiastkové kognitívne spôsobilosti 
„operacionalizáciu“ postupov a metodiku riešenia; 

- účastníci si osvojujú metodológiu z rozhodovacieho a riadiaceho procesu pri 
príprave, plánovaní a riešení krízovej situácie. 

K pozitívam edukácie v tomto špecializovanom pracovisku patrí aj to, že: 

- pracovisko disponuje informačným zariadením, ktoré zabezpečuje realizáciu 
interaktívneho a hypermediálneho edukačného procesu. Vybavenie umožňuje 
aktívne osvojovanie si vedomostí, spôsobilostí, návykov, ako aj ich preverovanie 
a precvičovanie; 

- zapojenie cvičiacich študentov do aktívneho riešenia modelových simulácií, 
tvorivého spôsobu riešenia zadaných úloh, vytvárania nových alternatívnych 
riešení, osvojovanie metodológie rozhodovacieho a riadiaceho procesu, 
osvojenia spôsobilosti práce v tíme, spoluzodpovednosť, podporu, vzájomnú 
komunikáciu a aktivitu; 

- ku zvýšeniu edukačných výstupov dochádza pri vzájomnom prepájaní 
jednotlivých kategórií simulácií - živé, konštruktívne, virtuálne. Využívať ich 
v kombinovanej forme tzv. federácii simulácií, a tým aj kumulácii pozitív 
uvedených kategórií simulácií. 

V protiklade na vyššie uvedený obsah je možné za slabé stránky považovať aj: 
vysoké zriaďovacie a prevádzkové náklady technického vybavenia simulačného centra, 
ako aj potreba kvalitného personálneho zabezpečenia, vytvárajúce predpoklady 
efektívnej činnosti pracoviska. 

Dominantnou formou prípravy v simulačnom centre sú cvičenia, pre ktoré je 
základom typový krízový scenár, ktorý je vypracovávaný na základe potrieb edukácie 
a bezpečnostnej praxe. Krízové scenáre sú zovšeobecnené poznania z vývoja a priebehu 
jedinečných udalostí, ktoré majú deštrukčný a negatívny vplyv na ľudský 
život, spoločnosť a spoločenskú infraštruktúru, ich akceptované hodnoty, podmienky 
a predpoklady hodnotného, prosperujúceho, perspektívneho udržateľného rozvoja 
a bezpečného života vo forme rozpracovaných námetov. Sprostredkovávajú priebeh 
postupu a reťazenie súboru izolovaných, ako aj prepojených podstatných procesov 
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a dejov v časových a priestorových dimenziách, sú varianty vývoja - minulej udalosti - 
vo forme zovšeobecnenej skúsenosti alebo popisu možnej, alebo pravdepodobnej 
krízovej situácie. Pre neopakovateľnosť krízových situácií na jednej strane a potrebu 
získania poučenia pre budúcnosť na strane druhej sa v krízových scenároch pracuje 
s akceptovateľnou mierou neurčitosti priebehu krízy a alternatívami jej priebehu, ako aj 
budúceho pokrízového vývoja. Tento prístup zodpovedá miere poznania 
bezpečnostného prostredia a jeho variabilnosti vývoja v krátkodobej, strednodobej 
a dlhodobej budúcnosti. Krízový scenár prezentuje variant udalostí a činností v čase 
a na potenciálnom území - „časopriestore“ s tým, že môže uplatniť variant 
deterministicky daný alebo variant so súborom náhodných udalostí s akceptovateľnou 
mierou pravdepodobnosti, ako aj variant kombinácií dvoch predošlých prístupov. 
Vyššie uvedené prístupy v kombinácii s technickými možnosťami simulačného centra, 
ale najmä cieľom edukácie sú základom procesu transformácie krízového scenára do 
podoby počítačového modelu, simulácie a námetu cvičenia. Realizácia cvičenia 
s podporou simulačných technológií v distribuovanom prostredí umožňujú cvičiacim 
študentom rozvíjať ich teoretické ako aj praktické spôsobilosti. Simulačné cvičenia 
vnášajú do edukačného procesu dôležitý prvok reality, približujú ho potrebám 
skutočnosti. [12] Umožňujú účastníkom získavať predstavu o zložitosti možnej krízovej 
situácie, získavať elementárne skúsenosti, ktoré by ináč nemohli získať bez toho, že by 
riskovali znášanie skutočných dôsledkov svojich rozhodnutí. 

2. Výstup medzinárodnej spolupráce 
Realizovaný projekt medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy umožnil získanie 

dostatočného množstva údajov pre kvalitnú dedukciu - zovšeobecnenie 
a optimalizovanie realizovaných modelov prípravy a priebeh cvičenia v simulačnom 
centre pre študentov všetkých zainteresovaných škôl s rešpektovaním ich poslania, 
materiálneho a personálneho zázemia. Tak tomu bolo aj v prípade Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave a Vysokej škole Polície v Szczytne. Na tomto základe 
bola vypracovaná spoločné vedecká monografia „VYUŽITIE KRÍZOVÝCH 
SCENÁROV V SIMULAČNOM CENTRE“, ktorá má za primárny cieľ v nadväznosti 
na získané teoretické a praktické poznatky z uvedenej vedeckovýskumnej úlohy 
a poznatky autorov priblížiť vybrané výsledky predmetnej medzinárodnej 
vedeckovýskumnej úlohy v teoretickej ako aj praktickej oblasti, identifikovať silné 
a slabé stránky tejto oblasti edukácie študentov, a na základe aplikácie vedeckých 
teoretických a empirických prístupov, skupín teoretických a empirických metód 
poznania navrhnúť optimalizáciu modelu prípravy a priebehu praktického zamestnania 
- cvičenia v simulačnom centre s pozície týchto štátnych škôl. Sekundárnym cieľom 
autorov vedeckej monografie je prezentovať výsledky a stav poznania vybraných 
oblastí, navrhnúť a naznačiť možné smery riešenia nastolených otázok a motivovať 
členov bezpečnostnej komunity k hľadaniu moderných prístupov k praktickej príprave 
študentov - bezpečnostných manažérov. 

Vypracovaná vedecká monografia je členená do piatich kapitol: 

- Kapitola 1 - „Zámer a vybrané časti projektu integrovanej vedeckovýskumnej 
úlohy“ prezentuje parciálne tézy vedeckých prístupov riešenia predmetnej 
vedeckovýskumnej úlohy zameraných na oblasť získania a interpretácie 
základnej skupiny poznatkov z oblasti metodológie tvorby typových krízových 
scenárov, možností využitia krízových scenárov v procese edukácie študentov, 



   

 

 

30 

 

Edukácia v simulačnom centre v medzinárodnej dimenzii 
Vladimír BLAŽEK, Marek FALDOWSKI 

ako aj krízových manažérov, s dôrazom na proces prípravy a priebeh praktických 
zamestnaní študentov zainteresovaných škôl v simulačnom centre. Cieľom tejto 
kapitoly je prezentovať základné kontúry metodológie empirickej časti 
vedeckovýskumnej úlohy a metodiku postupu autorov smerujúcu ku 
komplexnejšiemu prístupu riešenia predmetnej oblasti. 

- Kapitola 2 - „Krízové scenáre v sociálnom systéme“ charakterizuje východiská 
a proces vzniku krízových scenárov vo verejnej správe, spresňuje kategórie 
predmetnej oblasti a odhaľuje ich význam pre bezpečnostnú teóriu, ako aj 
bezpečnostnú prax, vymedzuje podstatu a poslanie krízových scenárov vo 
verejnej správe, zdôvodňuje a spresňuje štruktúru krízových scenárov pre 
potreby verejnej správy, charakterizuje typológiu krízových scenárov jej význam 
a kritériá, bezpečnostné hrozby, výzvy a riziká ako základ námetov 
nevojenských a vojenských krízových scenárov, spresňuje obsah a etapy tvorby 
krízových scenárov, sumarizuje poslanie krízových scenárov pre súčasnosť. 
Cieľom kapitoly je prezentovať vybranú skupinu výsledkov z teoretickej časti 
predmetnej vedeckovýskumnej úlohy významne obohatené o aktuálne poznatky 
autorov a poukázať na význam teoretického riešenia skúmanej oblasti. 

- Kapitola 3 - „Charakteristika a základné možnosti simulačného centra“ 
prezentuje základné otázky využitia simulácií, simulačných hier - cvičení ako 
edukačných prostriedkov. Sú charakterizované základné výhody modelovania 
a simulácií, hypermediálneho edukačného systému, ktorý je koncentrovane 
využívaný v simulačnom centre, pozornosť je venovaná potenciálnym 
možnostiam simulačného centra, charakteristike a prednostiam živej simulácie, 
konštruktívnej simulácie a virtuálnej simulácie, transferu krízového scenára do 
programového modelu simulácie cvičenia, charakteristike obsahu činností 
v jednotlivých etapách cvičenia. V tejto kapitole sú zapracované príklady, 
skúsenosti a prístupy Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Vysokej škole 
Polície v Szczytne. Cieľom tejto kapitoly je prezentovať a analyzovať moderný 
didaktický nástroj praktickej prípravy študentov, a to - hypermediálny edukačný 
systém využívaný v simulačnom centre, priblížiť - živú simuláciu, konštruktívnu 
simuláciu a virtuálnu simuláciu, transfer krízového scenára do programového 
modelu simulácie cvičenia a základné otázky priebehu cvičenia. 

- Kapitola 4 - „Stav prípravy študentov v simulačnom centre - vybraná skupina 
empirických výsledkov“ predkladá vybrané skupiny výsledkov realizovaných 
prieskumov empirickej časti výskumu, zameraných na problematiku stavu 
úrovne teoretickej a praktickej prípravy študentov v simulačnom centre pre 
zvýšenie efektívnosti edukačných činností. Cieľom predkladanej kapitoly je 
v nadväznosti na predchádzajúce kapitoly monografie prezentovať vybrané 
skupiny výsledkov a zistení z realizovaného empirického výskumu, a na tomto 
základe formulovať ďalšie hodnotiace súdy, závery a odporúčania. K naplneniu 
cieľa je kapitola členená na štyri časti. V prvej časti približujeme stav vzťahu 
a úrovne teoretickej a praktickej prípravy, v druhej časti stav využívania 
simulácií a edukačných možností simulačných centier, v tretej časti je riešená 
kvalita podpory zamestnancov SC študentom v priebehu praktických 
zamestnaní, v štvrtej časti sú prezentované hodnotenia zamestnaní v SC a jeho 
prínos. 
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- Kapitola 5 - „Optimalizovaný variant prípravy a priebehu zamestnaní 
v simulačnom centre“ na základe predchádzajúcich výsledkov, záverov 
a odporúčaní predostiera návrh zefektívneného modelu prípravy a priebehu 
cvičenia v súlade s možnosťami a limitmi Simulačného centra. Kapitola je 
obsahovo zameraná na prípravu študentov na cvičenie a prípravu cvičenia, 
realizáciu cvičenia v simulačnom centre, vyhodnotenie cvičenia, sumarizáciu 
a transfer získaných poznatkov do prípravy a realizácie cvičení v nasledujúcom 
období. Cieľom tejto kapitoly je na základe vedeckých zistení teoretickej 
a praktickej časti realizovaného výskumu priblížiť v schematickej a popisne 
analytickej forme základné kontúry modelu prípravy a priebehu cvičenia 
študentov v simulačnom centre. abstrahujúc od parciálnych častí obsahu námetu 
cvičenia, kreativity skupiny riadenia a rozohry cvičenia, ako aj niektorých 
činností študentov. 

Zložitosť predmetu riešenia a odborné profilovania autorov do značnej miery 
prispelo k uplatneným vedeckým prístupom a metodológii, ako aj ku kvalite riešených 
otázok a šírke pohľadu na riešené otázky. Monografia sprostredkováva základné 
obsahové časti problematiky teoretickej a praktickej edukácie študentov s dôrazom na 
ich prípravu v simulačnom centre. Prezentuje súčasný stav rozpracovania predmetných 
otázok a predostiera nové podnety na teoretické rozpracovanie, odbornú diskusiu najmä 
pre bezpečnostných odborníkov, zamestnancov simulačných centier a učiteľov. 

Prínos a aktuálnosť predkladanej vedeckej monografie je zrejmá najmä z pohľadu 
toho, že je v nej na vedeckej úrovni realizovaná deskripcia analýzy súčasného stavu, 
problémov a podnetov v teoretickej a praktickej príprave študentov a využívanie 
simulačného centra ako moderného edukačného prostriedku v Akadémii PZ 
v Bratislave a Vysokej škole Polície v Szczytne. Zovšeobecnenie poznatkov 
z realizovaných výskumných činností a praktických skúseností v Akadémii PZ 
v Bratislave a Vysokej škole Polície v Szczytne vyžadovalo istú mieru abstrahovania od 
konkrétneho a dedukciu ku všeobecnému tak, aby navrhovaná skupina opatrení 
a činností mala adekvátnu mieru aplikácie a využiteľnosti. 

 

Záver 

Výsledok spoločnej vedeckej práce predstaviteľov Akadémie Policajného zboru 
v Bratislave a Vysokej školy Polície v Szczytne v prezentovanej vedeckej monografii 
sprostredkováva základné obsahové časti problematiky teoretickej a praktickej edukácie 
študentov s dôrazom na ich prípravu v simulačnom centre. Ukazuje na skupinu 
spoločných a takmer identických metód a postupov, ako aj na rozdielnosť aplikovaného 
edukačného systému a rozdielnosť výsledkov vedeckého poznania. Systematizuje 
a sumarizuje súčasný stav rozpracovania predmetných otázok a predostiera nové 
podnety na teoretické rozpracovanie, odbornú diskusiu a medzinárodnú spoluprácu 
najmä pre bezpečnostných odborníkov, zamestnancov simulačných centier a učiteľov. 
Zdôrazňuje potrebu problematiku využitia krízových scenárov v teoretickej a praktickej 
príprave študentov v simulačnom centre naďalej skúmať a venovať jej v súlade so 
stavom a vývojom bezpečnostného prostredia zvýšenú pozornosť. Zároveň ukazuje na 
potrebu medzinárodnej spolupráce, ako nástroja vzájomného obohacovania sa novými 
pohľadmi a prístupmi k otázkam prípravy odborníkov pre bezpečnostnú oblasť. 
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Abstrakt: 

Mimoriadne udalosti prírodného charakteru sú v Európe najčastejšou hrozbou. Európska únia 
prijala niekoľko nariadení, smerníc súvisiacich s problematikou povodní na minimalizáciu škôd a 
upriamila pozornosť na vybrané aspekty v ochrane pred povodňami. Zamerané sú najmä na 
preventívne aktivity ako hodnotenie rizík, vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík, 
predpovedného a varovného systému. Predpovedný a varovný systém POVAPSYS bol uvedený do 
produktívnej prevádzky v roku 2015 s cieľom nepretržitého poskytovania operatívnych informácií a 
výstrah pred nebezpečnými javmi. Väčšina preventívnych opatrení sú organizačné alebo technické 
s malým využitím moderných nástrojov na simulácie. Na účinné zvládanie krízy sú potrebné aj ďalšie 
nástroje podporujúce rozhodovanie, ale aj na zvýšenie úrovne odbornej pripravenosti 
prostredníctvom využitia simulačných technológii na báze geografických informačných systémov. 

Kľúčové slová: riziko, povodeň, povodňové ohrozenie, prevencia  

 

Abstract:  

Extraordinary events of natural origin are among the most common threats in Europe. The 
European Union has adopted a number of regulations, directives related to flooding in order tp 
minimize the damage and pointed out selected aspects of flood protection. It is focused mainly on 
prevention activities such as risk assessment, preparation of flood risk management plans, 
forecasting and warning system. Forecasting and Warning System POVAPSYS was implemented to 
operation in 2015 with the aim of provide the continuing operational information and warnings 
against dangerous phenomena. Most of preventive measures are organizational or technical with 
little use of modern simulation tools. Effective management of the crisis requires additional 
decision-making tools but also increases the level of professional preparedness through the use of 
simulation technologies on the basis of geographical information systems. 

Keywords: risk, flood, flood threat, prevention 
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Úvod 

Na Slovensku bolo v roku 2017 zaznamenaných celkovo 378 mimoriadnych 
udalostí. Najväčší počet 186 bol spojený s povodňami, čo tvorí 49,2 % zo všetkých 
mimoriadnych udalostí. Oproti roku 2016 bol zaznamenaný nárast v počte 
mimoriadnych udalostí spojených s povodňami o 54 udalostí [1]. Práve to je dôvod 
prečo sa povodniam na Slovensku venuje zvýšená pozornosť v oblasti prevencie, 
vzdelávania ale aj výskumu. 

 

1. Ochrana pred povodňami v podmienkach SR 
Z hľadiska riešenia problematiky ohrozenia povodňami boli v Slovenskej 

republike prijaté právne predpisy a uznesenia, ktorými sú zakotvené zásady, ako aj 
rámcové podmienky pre zabezpečenie pred povodňami, znižovanie povodňových rizík 
a integrovaný manažment povodí (napr. Uznesenie vlády SR č. 556/2010).  Legislatíva 
je v súlade so smernicou schválenou Európskym parlamentom a Radou, a to Smernicou 
č. 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík, ktorá 
bola transponovaná do zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. ako aj do 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 204/2010 Z. z., ktorou sa stanovujú 
podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby.  

Samotný proces ochrany pred povodňami sa skladá [2, 3 a 4]: 

 z prevencie spočívajúcej: 
- v zohľadnení povodňových rizík v územnom plánovaní a vo výstavbe na 

bezpečných miestach, 
- vo vhodnom využívaní krajiny, v racionálnom hospodárení v lesoch a na 

poľnohospodárskej pôde, 
- z prípravy, realizácie, údržby a opráv preventívnych technických a 

netechnických opatrení na ochranu území pred záplavami v krajine, na 
urbanizovaných územiach a vodných tokoch, 

- z organizačnej, metodickej, technickej a personálnej pripravenosti orgánov 
ochrany pred povodňami, správcov vodných tokov a zložiek integrovaného 
záchranného systému na efektívne vykonávanie zásahov v čase 
nebezpečenstva povodní, 

- implementácii predpovedného a varovného systému. 

- vydávaním meteorologických a hydrologických predpovedí a včasného 
varovania pred nebezpečenstvom povodne, 

 

 z účinnej reakcie na povodňovú situáciu: 
- nepretržitým monitorovaním meteorologickej a hydrologickej situácie, 
- vykonávaním zásahov povodňových zabezpečovacích a povodňových 

záchranných prác a ďalších opatrení na ochranu ľudského zdravia, životného 
prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskych činností pred povodňami. 
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 z odstraňovania následkov povodní a poučenia z ich priebehu: 
- obnovením podmienok na normálny život v povodňami zasiahnutých 

územiach, zmiernením sociálnych a ekonomických dopadov záplav na 
postihnuté obyvateľstvo, 

- analyzovaním príčin, priebehu a následkov povodní, 
- rozborom účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávali v 

čase povodní, 
- aktualizáciou plánov manažmentu povodňových rizík a povodňových plánov. 

 

2. Prevencia pred povodňami  

V posledných rokoch je vo všeobecnosti možné pozorovať aktivity súvisiace so 
snahou o minimalizáciou ekologických katastrof a prírodných živelných pohrôm, a to 
najmä vhodnými preventívnymi opatreniami. Pri riešení povodňovej situácie je 
nevyhnutné nachádzať efektívne procesné postupy a nástroje pre proces eliminácie a 
opakovania vzniku samotnej povodňovej udalosti,  ako aj pre minimalizáciu škôd. 
Samotná prevencia z dlhodobého pohľadu je realizovateľná len prostredníctvom 
vhodného územného plánovania. Z pohľadu blízkeho ohrozenia je účinným 
preventívnym, podporným a výstražným nástrojom vybudovaný predpovedný, 
výstražný a varovný systém POVAPSYS, ktorý zvyšuje čas na prípravu pred 
mimoriadnou situáciou.  

 

2.1. Prevencia z úrovne územného plánovania 

Územné plánovanie hrá v oblasti prevencie pred povodňami, ale aj celkovo 
v prevencii pred mimoriadnymi udalosťami prírodného charakteru dôležitú úlohu 
a správnym plánovaní je možné ovplyvniť výšku škôd spôsobených mimoriadnymi 
udalosťami. Oblasť územného plánovania vykazuje priame prepojenie s manažmentom 
povodňových rizík. Tvorba nových územných plánov miest a obcí Slovenska má 
vychádzať z obsahovej podstavy manažmentu povodňových rizík v snahe eliminovať 
hroziace ekologické následky, ktoré môžu povodne v zastavanej časti územia napáchať. 

V zmysle napĺňania smernice Európskeho parlamentu (2007/60 ES) sa ukladá 
povinnosť všetkým členským štátom EÚ riadiť sa nasledujúcimi odporúčaniami [5]: 

 Na území štátu vykonávať predbežne hodnotenie povodňového rizika.  
 Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná existencia významného povodňového 

rizika vypracovať: 
-  Mapy povodňového ohrozenia. 
- Mapy povodňového rizika (v zmysle daného časového obdobia). 

 Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne významné 
povodňové riziko vypracovať plány manažmentu povodňového rizika.  

 

Pri hodnotení existujúceho potenciálne významného povodňového rizika v SR sa 
riziko považovalo za potenciálne významné v tých geografických oblastiach, v ktorých 
povodeň v minulosti ohrozila zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo 
hospodársku činnosť. Pri hodnotení potenciálneho významu existujúceho povodňového 
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rizika sa brali do úvahy povodňové škody. V procese hodnotenia sa vychádzalo z 
dostupných materiálov a odbornými odhadmi sa zisťovalo, či [6]: 

1. v predpokladanom rozsahu záplavy spôsobenej povodňou, ktorej maximálny prietok 
môže byť dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za 100 rokov sa nachádzajú:  

a) bytové domy a ostatné budovy na bývanie,  
b) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,  
c) budovy pre školstvo, vzdelávanie, výskum, administratívu, správu, riadenie, 

obchod, služby, kultúru, múzeá, knižnice, galérie,  
d) nápravné zariadenia a vojenské objekty,  
e) priemyselné budovy, poľnohospodárske budovy, hangáre, depá, garáže, 

sklady, nádrže a silá regionálneho a väčšieho významu,  
f) inžinierske stavby regionálneho a väčšieho významu,  
g) pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny,  
h) areály s hospodárskymi činnosťami, v ktorých môže pri zaplavení dôjsť k 

znečisteniu vody škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami,  
 

2. prietoková kapacita koryta, účinok ochranných hrádzí alebo protipovodňových 
línií sú menšie ako odhadnutý maximálny prietok povodne, ktorá sa môže 
opakovať priemerne:  

a) raz za 100 rokov pri súvislej bytovej zástavbe, pamiatkových rezerváciách, 
pamiatkových zónach a areáloch s hospodárskymi činnosťami 
nadregionálneho významu,  

b) raz za 50 rokov pri rozptýlenej bytovej zástavbe, areáloch s hospodárskymi 
činnosťami regionálneho významu a pri súvislej chatovej zástavbe,  

c) raz za 10 rokov pri areáloch s hospodárskymi činnosťami lokálneho 
významu. 
 

Za nevýznamné sa považovalo povodňové riziko v neobývaných alebo v riedko 
obývaných oblastiach a tiež v oblastiach s obmedzenou hospodárskou činnosťou alebo 
ekologickou hodnotou [6].  

Mapy povodňového ohrozenia sa vypracúvajú pre geografické oblasti, v ktorých 
bola v predbežnom hodnotení povodňového rizika identifikovaná existencia potenciálne 
významného povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno predpokladať 
pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Už spomínaná európska 
smernica 2007/60/EC o hodnotení a manažmente povodňových rizík presne stanovuje, 
čo pripravované mapy musia obsahovať. Na mape povodňového ohrozenia musí byť 
zobrazený rozsah zaplaveného územia, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou 
opakovania od raz za 5 rokov až po raz za 1000 rokov, prípadne iná povodeň s 
výnimočne nebezpečným priebehom [6,5]. Pri odhade N-ročných maximálnych prietok 
ide prakticky o určenie pravdepodobnosti s akou sa daný prietok vyskytne v každom 
roku. Maximálny N-ročný prietok je prietok, ktorý sa vyskytne raz za N rokov (kde N 
= 5, 10, 20, 50, 100, 1000 a viac). Príklad mapy povodňového ohrozenia je na obrázku 
1 a povodňového rizika na obr. 2.  
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Obr. 1. Mapa povodňového ohrozenia na 
úseku rieky Bodva [8]. 

Obr. 2. Mapa povodňového rizika na úseku 
rieky Bodva [8]. 

 

Mapy povodňového rizika obsahujú údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch 
záplav spôsobených povodňami, sú  na nich uvedené údaje o odhadovanom počte 
ohrozených obyvateľov a o druhoch hospodárskych činností na povodňou potenciálne 
ohrozenom území. Ak sa v geografickej oblasti zobrazenej na mape povodňového rizika 
nachádzajú, potom sú na nej uvedené aj tieto ďalšie údaje [7]: 

 lokality s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné 
znečistenie vody, 

 poloha potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na 
rekreačné činnosti, 

 lokality s vodami vhodnými na kúpanie, 
 informácie o ďalších významných zdrojoch potenciálneho znečistenia vody po 

ich zaplavení počas povodne, 
 územia, ktoré tvoria národnú sústavu chránených území a európsku sústavu 

navrhovaných a vyhlásených chránených území. 
 

V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a 
manažmente povodňových rizík a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami bola 
realizovaná predbežná analýza povodí a čiastkových povodí na území SR a 
identifikovaných spolu 559 oblastí (1 286,445 km2) s výskytom významného 
povodňového rizika, z toho bolo identifikovaných 378 geografických oblastí, v ktorých 
existuje potenciálne významné povodňové riziko a 181 geografických oblastí, v ktorých 
možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika [7]. 

 

V zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, je povodňový plán 
organizačný dokument. Povodňový plán, tak ako ho podľa platnej legislatívy uvádza 
jeden z orgánov štátnej správy predstavuje organizačno - technický dokument, ktorého 
obsahom sú predovšetkým úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy v oblasti ochrany 
pred povodňami. Táto povinnosť je ukladaná rovnako aj správcov vodných tokov, 
vlastníkov a správcov vodných stavieb a iným právnickým a fyzickým osobám pri 
napĺňaní efektívnej ochrany pred povodňami. Významové hľadisko tvorby 
povodňového plánu vychádza z podstaty včasnej informovanosti o vývoji povodne. 
Povodňový plán je možné preto z koncepčného hľadiska rozdeliť na [5]: 
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 povodňový plán zabezpečovacích prác, 

 povodňový plán záchranných prác. 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a 
postup ich schvaľovania sú povodňové plány zabezpečovacích prác povinní vypracúvať 
správcovia vodných tokov, správcovia produktovodov zasahujúcich do vodného toku, 
vlastníci, správcovia alebo užívatelia vodných stavieb a zariadení pri vodných tokoch a 
vodných nádržiach a zhotovitelia stavieb na vodných tokoch počas ich výstavby. 
Správca vodohospodársky významných vodných tokov organizuje vypracovanie plánov 
povodňových zabezpečovacích prác podľa hydrologických povodí a podľa územia 
svojej pôsobnosti [9]. 

Povodňový plán zabezpečovacích prác obsahuje organizáciu ochrany pred 
povodňami, rozčlenenie vodných tokov na povodňové úseky, prietoky a vodné stavy 
rozhodujúce pre vyhlásenie stupňov povodňovej aktivity, technicko - organizačné 
opatrenia, zoznam vodných stavieb na vodnom toku a manipulácie na nich počas 
povodňovej situácie, zoznam funkcií, mien a adries osôb určených na výkon 
povodňových zabezpečovacích prác, spôsob ich zvolania, spôsob spojenia, zoznam s 
miestom uskladnenia technických prostriedkov a materiálu pre povodňové 
zabezpečovacie práce. Ďalej tento plán obsahuje súbor máp, situácií, grafov a schém v 
ktorých sú znázornené povodňové úseky, stanovištia povodňových technikov, 
inundačné územia, vodomerné stanice, vodné stavby a objekty na vodných tokoch, 
ochranné systémy, prístupové cesty, sklady, pozdĺžne a priečne profily vodných tokov, 
telekomunikačné spojenia a merné krivky prietokov [9,5]. 

Povodňové plány záchranných prác obsahujú podrobnosti o organizačnom, 
technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení povodňových záchranných prác 
pre územie obce vymedzené územnou pôsobnosťou obvodného úradu životného 
prostredia (obvodnej povodňovej komisie) a obvodného úradu životného prostredia 
v sídle kraja (krajskej povodňovej komisie). Povodňový plán záchranných prác 
obsahuje popis technických a organizačných opatrení, vykonávaných v čase 
nebezpečenstva povodne a počas povodne v bezprostredne ohrozených alebo už 
zaplavených územiach, ktoré sú zamerané na záchranu života a majetku, na evakuáciu 
obyvateľstva, na starostlivosť o evakuované obyvateľstvo počas nevyhnutne potrebnej 
doby, na záchranu majetku a jeho premiestnenie mimo ohrozené územie. Obsahuje tiež 
prehľad síl a prostriedkov v prípade záchranných prác, menné zoznamy, adresy a spôsob 
spojenia a úlohy jednotlivých účastníkov záchranných prác, spôsob a podmienky pre 
vyhlasovanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity a organizačné pokyny na 
nahlasovanie vzniknutých povodňových škôd. 

 

2.2  Povodňový varovný a predpovedný systém P OVAPSYS  

Na Slovensku už v roku 2000 schválila vláda zámer projektu Povodňový varovný 
a predpovedný systém Slovenskej republiky ako súčasť Programu protipovodňovej 
ochrany v SR do roku 2010. Predpovedná povodňová služba je realizovaná podľa 
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky Ministerstva životného 
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prostredia SR č. 204/2010 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o vykonávaní 
predpovednej povodňovej služby. Povodňová služba poskytuje informácie o 
meteorologickej situácii a o hydrologickej situácii, o nebezpečenstve povodne, o vzniku 
povodne a o ďalšom možnom vývoji meteorologických podmienok a hydrologických 
podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh povodne. Predpovednú povodňovú službu 
vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav - SHMÚ. SHMÚ informuje s využitím 
povodňového varovného a predpovedného systému POVAPSYS, aj o maximálne 
možnej najpresnejšej priestorovej lokalizácii vzniku náhlych rizikových 
meteorologických situácií a následných očakávaných povodňových situácií podľa 
modelov aktuálnych odtokových pomerov v čiastkových povodiach nižšieho rádu. 
Poskytuje pravidelné denné hydrologické spravodajstvo a podľa intervalov merania aj 
údaje o zásobách vody v snehovej pokrývke orgánom ochrany pred povodňami a 
správcovi vodohospodársky významných vodných tokov [10]. 

Cieľom a integrátorom všetkých informácií vstupujúcich a vystupujúcich do a z 
projektu POVAPSYS je Hydrologický Predpovedný povodňový Systém – HYPOS. Ide 
o komplexné softvérové riešenie poskytujúce informácie o aktuálnej 
hydrometeorologickej situácii a o jej vývoji spolu s generovaním výstražných hlásení 
na prekročenia definovaných prahových hodnôt.  

   

 
Obr. 3  Informačný tok hydrologických výstrah [11] 

 

Predpovede sú vydávané v cca 120 predpovedných profiloch, ako aj varovania a 
výstrahy upozorňujúce na nebezpečenstvo vzniku povodní pre ohrozené územia. Podľa 
potreby ďalej poskytuje aktuálne údaje aj o zrážkach a vodných stavoch orgánom 
ochrany pred povodňami a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, 
poskytuje varovanie pred nebezpečenstvom povodne orgánom ochrany pred 
povodňami, ktoré pôsobia na dotknutom území, zložkám Hasičského a záchranného 
zboru, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, varovnému a 
vyrozumievaciemu centru civilnej ochrany, obvodným úradom v sídle kraja alebo 
obvodným úradom (obr. 3). SHMÚ poskytuje tiež mimoriadne hydrologické 
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spravodajstvo počas povodňovej situácie orgánom ochrany pred povodňami, 
Ministerstvu vnútra SR, zložkám Hasičského a záchranného zboru, vyšším územným 
celkom, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, obvodnému úradu v 
sídle kraja a obvodnému úradu. Po skončení povodne SHMÚ pre potreby určených 
inštitúcii vypracováva meteorologické a hydrologické vyhodnotenie povodňovej 
situácie. V rámci POVAPSYS sú spracované údaje z oblasti hydrologickej, 
meteorologickej, pozemného a diaľkového  monitoringu (radar, družica a SAFIR) [10, 
4]. 

 

3. Reakcia na povodňovú situáciu s podporou IS 

Fáza reakcie na krízu, teda povodeň, si vyžaduje kvalitné údaje a rýchlu dostupnosť  
kvôli efektívnemu riadeniu mimoriadneho stavu.  Výkon informačných činností sa 
začína zberom vstupných údajov od informačných zdrojov, analýzu, triedenie a 
kompletizovanie parciálnych údajov do ucelenej informácie tak, aby objektívne 
odrážala stav tej skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej požiadavky, následnú 
interpretáciu ucelenej informácie a jej sprístupnenie ústavným orgánom a orgánom 
bezpečnostného manažmentu podieľajúcim sa na príprave strategického rozhodnutia 
[11]. Na podporu rozhodovania vo všetkých oblastiach sa v súčasnej dobe využívajú 
pokročilé informačné technológie, ktoré integráciou pokročilých prediktívnych 
a analytických funkcionalít umožňujú rýchlu a efektívnu analýzu dát s využitím v praxi.    

Ako príklad v oblasti riadenia povodňovej krízy je možné uviesť systém   
FLIWAS, ktorý vznikol v rámci projektu INTERREG III B, ako nástroj pre podporu 
rozhodovania pri plánovaní a vykonávaní ochranných opatrení pri mimoriadnych 
udalostiach veľkého rozsahu. FLIWAS je využívaný na riadenie všetkých zložiek 
podieľajúcich sa na vykonávaní zabezpečovacích a záchranných prác počas povodne, 
ako aj pri odstraňovaní následkov povodní. Je vhodný na prípravu povodňových plánov, 
prípravu evakuácie, rozhodovanie počas evakuácie a pod. [12]. Obdobnej problematike 
sa venoval aj projekt ESCAPE, ktorého cieľom bolo navrhnúť nástroj na minimalizáciu 
škôd spôsobených povodňami ako podporného nástroja na rozhodovanie. Na účely 
minimalizácie škôd spôsobených povodňami bolo vyvinutých niekoľko modelov napr. 
MASSVAC2, HARIA - 2 model, PoldEVAC a iné. Tieto modely obsahujú aj podporu 
funkcionality pre simuláciu, ktoré sú vhodné na tvorbu plánov, scenárov, ale aj pri 
plánovaní a realizácii cvičení a pod. [13].  

Na Slovensku sa tejto problematike venoval cezhraničný slovensko - maďarský 
projekt „FLOODLOG“, ktorý sa zameriaval na logistické zvládanie povodňovej krízy 
na príklade povodia rieky Bodva. Súčasťou projektu bol návrh štruktúry geodatabázy 
na zabezpečenie potrebných informácii na rozhodovanie, ako aj možné zdroje údajov 
z informačných systémov verejnej správy. V rámci projektu bol v prostredí GIS 
systémov vytvorený modul na podporu rozhodovania, ktorý pozostával zo 4 
submodulov a to [15]: 

  určenie ohrozenia z pohľadu ochrany osôb, majetku a zvierat, 

 plánovanie kapacít,  

 plánovanie trás, 

 evakuácia (obr. 4). 
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Obr. 4  Ukážka výsledku plánovania evakuácie z projektu FLOODLOG [15] 

 

V súčasnosti je tento modul rozpracovávaný  a dopĺňaný ďalej na príklade povodia rieky 
Hornád v rámci projektu  „Logistic support system for flood crisis management in the 
Hernád/Hornád catchment – FLOODRESC”.  

 

Záver 

Problematika povodní sa objavuje každoročne a každoročne spôsobuje škody 
veľkého rozsahu na majetku. Takmer 80% európskych riek preteká cez hranice 
viacerých krajín. V Európe boli prijaté viaceré opatrenia na realizáciu preventívnych 
opatrení vrátane hodnotenia územia voči živelným pohromám a najmä povodňovému 
ohrozeniu. Jedným z nich je vybudovanie predpovedného a varovného systému ako 
účinného nástroja na minimalizáciou následkov škôd. Tieto aktivity jednoznačne 
prispievajú k zníženiu škôd, ochrane obyvateľstva a zvýšeniu pripravenosti. Menšia 
pozornosť je venovaná procesu zvládania povodňovej situácie na regionálnej úrovni. 
Častokrát absentujú informácie o špecifikách regiónu, nástroje na efektívne hodnotenie 
na analytickú činnosť. Počas zvládania povodňovej situácie sú potrebné aj ďalšie 
nástroje účinné pri zvládaní samotnej situácie, ako napr. plánovaní záchranných prác, 
plánovaní zásobovania, evakuácie a pod., ktoré by poskytli včasné a relevantné 
informácie využiteľné v rozhodovacom procese.  

 

Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu:  SKHU/1601/4.1/187: Logistic 
support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment – 
FLOODRESC. 
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Abstrakt:   

Rešpektovanie vedeckých prístupov v edukačnom procese, vytvorenie súvislých teoretických 
koncepcií ako základ pre tvorbu obsahového kurikula edukácie predmetov študijného programu, 
rozpracovanie základných vedeckých prístupov k modernej koncepcii edukácie pre potreby 
bezpečnostného systému, hľadanie a rozvoj takých foriem a metód, ktoré môžu výraznejšie posilniť 
aktivitu všetkých účastníkov edukačných procesov. Tento príspevok je jedným z výstupov plnenia 
vedeckovýskumnej úlohy „Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako 
aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“, 
riešenej v podmienkach Akadémie PZ v Bratislave. 

Kľúčové slová: Edukačný proces, obsahové kurikulum edukácie, bezpečnostné prostredie, 
zaobchádzanie s rizikom, redukcia rizika, modelovanie rizík  

 
Abstract: 

Respect for scientific approaches in the educational process, create a coherent theoretical concepts 
as a basis for creating the content of education curriculum subjects of the study program, 
elaboration of the basis scientific approaches to the modern concept of education for the needs of 
the security system, search and development of such forms and methods that can significantly 
enhance the activity of all participants in the educational process. This thesis is one of the outcomes 
of implementation research output "Theory and Methodology of crisis management in public 
administration as an applied scientific discipline and transfer of knowledge into practice of 
government entities” solved in the Police Academy in Bratislava. 

Keywords: Educational process, security environment, treatment of risk, risk reduction risk 
modelling, 

 

V edukačných procesoch pre potreby bezpečnostného systému sú v špecifickej 
podobe zrejmé preferencie všetkých uvedených oblastí vzdelávania dospelých. 
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Rozpracovanie základných vedeckých prístupov k modernej koncepcii edukácie 
pre potreby bezpečnostného systému v nastávajúcom období, charakteristickom nárastom 
intenzity a frekvencie rizík a ohrození v rôznych oblastiach života spoločnosti 
a postupným narastaním a zmenou štruktúry bezpečnostných hrozieb si vyžaduje: 
 dôsledne charakterizovať jednotlivé skupiny subjektov, ktoré sa podieľajú na 

edukačných procesoch pre potreby bezpečnostného systému; 
 ujasniť si prístupy k formulácii a konkretizácii cieľov edukačných procesov pre 

potreby bezpečnostného systému; 
 ujasniť si možnosti nového kurikulárneho a modulového usporiadania obsahu 

edukácie pre potreby bezpečnostného systému; 
 analyzovať organizačné formy a edukačné koncepcie, umožňujúce zvýšiť 

účinnosť edukácie pre potreby bezpečnostného systému; 
 analyzovať edukačné metódy a prostriedky, ktoré môžu prispieť ku zvýšeniu 

aktivity a poznávacej motivácie účastníkov edukačných procesov pre potreby 
bezpečnostného systému. 
V súčasnom období vývoja spoločnosti vo všeobecnosti a osobitne 

bezpečnostného systému narastá nevyhnutnosť hľadania a rozvoja takých foriem a metód, 
ktoré môžu výraznejšie posilniť aktivitu všetkých účastníkov edukačných procesov pre 
potreby bezpečnostného systému.. Tento trend je podmienený najmä nasledujúcimi 
skutočnosťami: 
 Približovanie celého edukačného procesu úrovni vedecky riadenej ľudskej 

činnosti; 
 Vývinovými zmenami edukačných programov v oblasti časovej a obsahovej 

dimenzie kurikula (urýchľovanie procesu poznávania a jeho racionalizácia); 
 Zmeny v štruktúre a vzájomnej proporcionalite priamej, bezprostrednej 

a nepriamej, sprostredkovanej interakcie medzi edukátorom a ďalšími 
účastníkmi edukačného procesu v prospech individuálnych a skupinových 
foriem edukácie; 

 Humanizácia všetkých stránok edukačného procesu; 
 Rešpektovanie individuálneho a diferencovaného prístupu v edukačnom 

procese; 
 Rozvoj tvorivosti účastníkov edukačného procesu; 
 Široké využívanie nových informačných technológií a technickej podpory; 

Pri posudzovaní postupného procesu využívania vedeckých poznatkov 
v edukácii je možné pracovne tento proces usporiadať do niekoľkých, po sebe 
nasledujúcich a prelínajúcich sa etáp, v ktorých sú využívané adekvátne cesty 
a spôsoby.  
 Skúmanie problémov praxe bezpečnostných systémov u nás i v zahraničí; 
 Získavanie, analýza a usporiadanie vedeckých poznatkov; 
 Štúdium zovšeobecnených a usporiadaných poznatkov; 
 Vytvorenie algoritmov a spôsobov riešenia problémov a ich zavedenie do 

bezpečnostnej praxe - a to aj v normatívnej a legislatívnej oblasti; 
Prvou etapou takto vytvoreného pracovného modelu vedeckého výskumu 

bezpečnostnej praxe je skúmanie praktickej činnosti jej subjektov, ďalších subjektov 
a záchranných systémov u nás i v zahraničí. Ide tu predovšetkým o empirické poznávanie 
mechanizmov a výsledkov praktickej činnosti systémov ochrany. Skúsenosti ukazujú, že 
najčastejšími cestami v rámci tejto fázy sú najmä: 
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 Získavanie empirických skúseností z každodennej praxe plnenia úloh 
bezpečnostnej praxe; 

 Výmena a zovšeobecňovanie pozitívnych skúseností - odborné zhromaždenia, 
semináre, školenia, publikovanie v odbornej tlači;  

 Využívanie pozitívnych empirických skúseností a poznatkov pre skvalitnenie 
každodennej praxe - tvorba metodických príručiek a iných pomôcok;  
Ďalšou etapou, ktorá sa úzko prelína a doplňuje s predošlou je získavanie, 

analýza a usporiadanie vedeckých poznatkov. Tento proces si vyžaduje prípravu 
a uskutočňovanie vedeckých výskumov, ktoré by zabezpečovali potrebnú úroveň 
poznania praxe a tendencií jej vývoja. V rámci tejto etapy bola sústredená pozornosť na 
využitie nasledujúcich ciest a spôsobov: 
 Vedecky koncipovaný a realizovaný výskum, získavanie vedeckých poznatkov;  
 Analýza a usporiadanie vedeckých poznatkov do podoby teoretických koncepcií;  
 Výmena a využívanie relevantných skúseností a poznatkov iných krajín - tento 

spôsob je efektívne a systematicky využívaný;  
 Štúdium zovšeobecnených a usporiadaných poznatkov - je v značnej miere 

obsahom analýzy súčasných a načrtnutie trendov edukačných potrieb 
bezpečnostného systému. Takáto analýza je jedným zo základných predpokladov 
úspešnosti rozvoja každej organizácie - teda celého bezpečnostného systému ako 
aj jeho jednotlivých súčastí. 
Jadrom a zároveň najzložitejšou otázkou celého prenosu vedeckých poznatkov je 

etapa, zahrňujúca vytvorenie optimálnych algoritmov a spôsobov riešenia problémov 
a ich zavedenie do bezpečnostnej praxe. Obsah tejto etapy je v súčasnom období 
realizovaný mnohými spôsobmi a v rozličných formách, v závislosti na miere jeho 
intencionality. Najvyššiu mieru intencionality majú edukačné procesy riadené, čiže 
plánované, organizované a kontrolované vzdelávanie - prevažne inštitucionalizované, 
rôzne typov edukačných procesov v rôznych inštitúciách. 

Z toho čo bolo uvedené je možné vyvodiť a navrhnúť orientáciu úsilia vedeckej 
práce pre potreby skvalitnenia edukačného procesu v oblasti bezpečnosti do nasledujúcich 
oblastí: 
 Vedecký výskum bezpečnostnej praxe, vzájomných väzieb medzi prvkami 

bezpečnostného systému navzájom a tiež navonok s inými systémami aj 
v medzinárodnom meradle (bezpečnostné zbory, záchranárske subjekty, štátna 
správa, samospráva, právnické osoby, fyzické osoby); 

 Permanentné štúdium bezpečnostných vied - špecificky v jednotlivých úrovniach 
edukačného systému - využitie účinných edukačných koncepcií, metód a foriem 
(ako napr. možnosti prípadových štúdií, simulačných hier, modelovania, 
prípadne dištančného vzdelávania);  

 Dôslednejšia aplikácia relevantných vedeckých poznatkov do praktickej činnosti 
subjektov bezpečnostnej praxe; 

 Využitie vedeckých poznatkov pri príprave legislatívnych a odborných noriem; 
 Úzka spolupráca všetkých zainteresovaných prvkov a ďalších subjektov 

s relevantnými inštitúciami iných krajín, prípadne v rámci spoločných 
nadnárodných orgánov a organizácií; 

 systémové a komplexné riešenie dlhodobých a zásadných otázok vzniku, vývinu 
a dôsledkov ohrození a rizík rôzneho druhu a možností prevencie a redukcie 
týchto dôsledkov; 
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 vedecká podpora pri riešení konkrétnych, aktuálnych krízových javov; 
 

Manažment rizika, ktorý sa týka sociálnej sféry, je založený usmernení činnosti 
všetkých zainteresovaných subjektov na zníženie rizika na akceptovateľnú úroveň 
(sociálne prijateľnú mieru) pomocou legislatívnych, sociálnych a technicko-
organizačných opatrení. Uvedené opatrenia sa týkajú fázy prevencie, fázy záchrany a fázy 
nápravy škôd. 

Dosiahnutie tohto cieľa znamená riziko riešiť, zaobchádzať s ním v takýchto 
intenciách. Takýto stav je možné dosiahnuť rôznymi opatreniami1. Opatrenia voči riziku 
môžu mať rôzny charakter, podľa cieľa, ktorý chceme daným opatrením dosiahnuť. Medzi 
takéto opatrenia sú najčastejšie začleňované2:  
 retencia (znášanie) rizika - defenzívny prístup;  
 presun (transfer) rizika na iné subjekty– defenzívny prístup; 
 vyhnutie sa riziku– defenzívny prístup; 
 redukcia rizika - ofenzívny prístup; 
 zabránenie riziku;  

Opatrenia retencie rizika je vhodné využívať v prípade rizík, vyznačujúcich sa 
vysokou pravdepodobnosťou a relatívne nízkymi možnými dôsledkami (nízkou tvrdosťou 
straty). Vysoká pravdepodobnosť nízkych dôsledkov zvyšuje náklady na prípadný prenos. 
Vysoká pravdepodobnosť tiež znamená, že vyhnutie sa riziku nie je dosť dobre možné. 
Rovnako sú opatrenia retencie adekvátne aj v prípade, ak sa riziko vyznačuje nízkou 
pravdepodobnosťou a nízkymi dôsledkami - tu riziko nie je nutné redukovať, ani prenášať.  

Je to pravdepodobne najčastejšia metóda zaobchádzania s rizikami. Vo 
všeobecnosti platí, že metóda znášania rizika by mala byť využívaná v prípade riešenie 
rizík s relatívne málo ničivými následkami, čiže s relatívne malými stratami. Relatívnosť 
sa v tomto prípade vzťahuje na pomer nákladov na uplatnenie inej (aktívnejšej) metódy 
voči nákladom, spôsobeným priebehom rizika. Pri uplatnení istej miery zjednodušenia, je 
možné riziká, pri ktorých je uplatňované ich znášanie považovať za prijateľné riziká. 

Pokiaľ ide o ďalšie defenzívne opatrenia zaobchádzania a s rizikom, ako sú 
transfer a vyhnutie sa riziku, tieto spravidla bývajú obsahom činnosti manažmentu rizík 
v medziach, vymedzených legislatívnymi a technickými normami. 

Cieľom sústavy opatrení redukcie rizika je zníženie pravdepodobnosti, 
frekvencie výskytu rizika, zníženie jeho dôsledkov alebo zníženie oboch faktorov. 
Metódy redukcie rizika je možné s istou mierou zovšeobecnenia členiť na základe toho, 
či riadiaci subjekt svojimi opatreniami chce:  
 odstrániť, alebo minimalizovať príčiny vzniku rizika, potom hovoríme 

o metódach prevencie vzniku a korekcie príčin rizika (ofenzívne prístupy); 
  minimalizovať jeho ničivé následky, v tom prípade ide o postupy, ktoré sú 

v podstate zmierňujúcimi opatreniami resp. opatreniami na odstraňovanie 
dôsledkov kríz (defenzívne prístupy - majú niekedy charakter určitých 
nápravných opatrení , napr. diverzifikácia, etapové rozhodovanie, poistenie); 

 väčšinu opatrení redukcie rizika nie je jednoznačne možné začleniť do skupiny 
metód, obmedzujúcich príčiny vzniku rizík alebo do skupiny metód znižujúcich 
nepriaznivé následky rizika.  

                                                        
1 Opatrenie je súbor činností, aktivít, ktorých cieľom je zníženie rizika na akceptovateľnú úroveň. 
2 Pozri napr. Buzalka, J.: Teória bezpečnostných rizík. APZ Bratislava 2012 
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Na základe toho, či riadiaci subjekt svojimi opatreniami chce odstrániť, alebo 
minimalizovať príčiny vzniku rizika, alebo minimalizovať jeho ničivé následky, je možné 
metódy redukcie rizika členiť na : 
 do prvej skupiny patria najmä metódy prevencie vzniku a korekcie príčin rizika. 
 druhá skupina je tvorená najmä postupmi, ktoré sú v podstate zmierňujúce 

opatrenia resp. opatrenia na odstraňovanie následkov kríz 
Medzi ďalšie prístupy k redukcii rizika náleží najmä: 

 oslabovanie informačného deficitu - napr. rôzne druhy analýz, prieskumy, 
informácie o situácii; 

 vytváranie rezerv - umožňuje znížiť, resp. eliminovať a pohotovo riešiť 
negatívne dosahy určitých rizík. 
V rámci opatrení na odstraňovanie následkov je potrebné realizovať 

vyhodnotenie priebehu vývoja rizika, riešenia krízovej situácie a prijať opatrenia na 
skvalitnenie prípravy na jej možnú recidívu. 

 

Záver 
 
Pri rozpracovávaní vedeckých teoretických prístupov ku skúmaniu edukačného 

procesu na školách bezpečnostného zamerania sa javí ako potrebné rešpektovať 
nasledujúce paradigmy. Prvou z nich je poznanie o nevyhnutnosti ďalšieho rozpracovania 
a prehĺbenia teoretickej reflexie súčasného stavu a perspektív vývoja bezpečnostnej praxe 
a nárastu intenzity a frekvencie krízových javov a procesov vo všeobecnosti a osobitne 
v oblasti fungovania spoločenských systémov.  

Ukazuje sa ako nevyhnutné pristúpiť od analýzy empirických skúseností, ich 
usporiadania do viac-menej ucelených metodických koncepcií k vedeckému výskumu, 
smerujúcemu k odhaľovaniu zásadných kauzálnych súvislostí, ku spresňovaniu predmetu, 
kategoriálneho aparátu a vlastných metód poznávania tohto segmentu bezpečnostnej 
reality.  

Druhou paradigmou je skutočnosť, ktorú ukázalo štúdium dostupných 
odborných zdrojov a ich analýza. Problematika krízového manažmentu vo všeobecnosti 
a teórie bezpečnostných rizík osobitne je prepracovanejšia v oblastiach, ktoré odrážajú 
potreby bezpečnostnej praxe pri riešení prírodných, technicko-technologických, 
ekonomických (podnikových, firemných) hrozieb než v oblastiach, kde sa prejavujú 
ohrozenia fungovania spoločenských systémov, konkrétne verejnej správy. 

Je možné sa však domnievať, že v priebehu precizácie vedeckých prístupov pre 
túto oblasť budú postupne niektoré všeobecne platné teoretické axiómy a prístupy teórie 
využiteľné v špecifickej podobe aj pre zvládanie rizík spoločenskej sféry.  
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Abstract: 

Personal relationships are recognized as an important indicator of communication quality. Yet, 
relatively little is known about factors which contribute to the development of person-to-person 
relationships. In this study we explore the role of selected assumptions in explaining interpersonal 
relations in Poland especially in the context of psychotherapy and counseling. The author has 
found it valuable to analyze the initial stage of establishing personal contact in terms of 
phenomenologically and existentially oriented philosophy represented by Buber [1] and Schutz 
[2]. It is concluded that existing phenomenological analyses of establishing contact should be 
adopted and refined as a model of personal relation and interpretation of social contact in the 
security threat context. 

Keywords: establishing contact; phenomenology of contact; communication in psychotherapy 
and counseling, context of security and social relation  

 

Abstrakt: 

Relacje społeczne omawia sie w kategoriach istotnych wskaźników jakości komunkowania. Warto 
jednakże wskazać na względnie skromny poziom wiedzy dotyczącej relacji personalnych 
analizowanych w kategoriach egzystencjalnych. W prezentowanym tekście poddaje się analizie 
wybrane założenia opisujące takie relacje społeczne szczególnie w kontekście psychoterapii i 
poradnictwa. Autor uznał za właściwe poddanie interpretacji początkowej fazy budowania 
kontaktu interpersonalnego w terminach fenomenologicznie i egzystencjalnie zorientowanej 
filozofii dialogu opisywanych przez Bubera [1] i Schutza [2]. Prowadzenie takiej analizy uznaje 
się za szczególnie użyteczne w obszarze psychologicznej problematyki zagrożenia w relacjach 
społecznych.  W konkluzji zwraca się uwagę na potrzebę odoływania się do fenomenologicznych 
i egzystencjalnych interpretacji w celu ich zaadaptowania do opisu i wyjaśniania relacji 
społecznych w kontekście zagrożenia.  

Słowa kluczowe: budowanie i fenomenologia kontaktu, komunikacja w psychoterapii  
poradnictwie, relacje społeczne w kontekście bezpieczeństwa 
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Introduction 

 The main purpose of this presentation is to describe a framework for analysis and 
basic assumptions in the area of human relationships. In the phenomenological trends 
of philosophy and related disciplines one can identify a list of assumptions connected 
with the process of contact between two individuals. These assumptions are fundamental 
in the process of everyday life and are useful and productive in social and clinical 
psychology, especially when one is concerned with current socio-economical and 
political context in Poland. This context is connected with the process of transition to 
another system and has obvious psychological consequences for an individual’s activity. 
The problem of communication treated as a psychological and phenomenological 
interpretation of establishing contact between two individuals is the general area of 
interest in this paper. Mental health and the quality of life have a new sense and 
direction. So in the process of dealing with them, an individual has to search for new 
coping strategies. These strategies are essential for creating adequate forms of coping 
with common and existential difficulties. Similar strategies are also useful for 
psychotherapists and counselors who work with people within this new context. This 
new situation creates a challenge for psychologists, psychotherapists, counselors and 
psychological services in Poland. 

 In the past three decades there have been two main streams psychotherapy in 
Poland. The first model is based on the medical model of treatment, and is applied in 
hospitals. The second method focuses on client’s behaviour and takes place outside of 
institutional settings. The second approach involves much more informal contact 
between a therapist and a client, than the medical one. We do not want to imply that the 
second approach is never used in hospitals since there is a recent trend towards more 
individual-directed therapy in many hospitals and other institutions concerned with 
supporting people. The Polish Psychiatric Association meeting held in May 1989 
illustrated that the profession is dominated by elder members as very few young 
participants took an active part in the congress. The domination of the profession by 
established practitioners makes it difficult for those trying to obtain research funding 
for non-traditional forms of psychotherapy [3]. Another problem that is influenced by 
the social and political situation in Poland is the difficulty in having the hard work of 
psychotherapy practitioners adopted by the medical and health care professionals 
because their system reflects fundamental characteristics of the socio-cultural system of 
Eastern Europe [4]. It is difficult to modify these characteristics functioning in 
totalitarian systems. 

 
We were facing new problems and difficulties in the beginning of the ninietes. 

Now we are facing similar problems and difficulties after our access to the European 
Union. Ishiyama in his editorial stated that “we are facing the demands of the time” [5]. 
These demands have much in common in many countries. The concept of client focused 
therapy is becoming more popular with Polish practitioners of psychotherapy and 
counseling. This is evidenced by the number of topics dealing with non-biological 
therapies found in the agendas of the Polish Psychological Association. It is also 
involved in enhancing an individual’s private (non-intersubjective) experience 
connected with this relationship with an other person, which gives us a useful tool for 
describing and understanding behaviour. Relevance of these categories is obvious 
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especially in the process of psychotherapy, where the psychotherapist is relating to 
patient’s empathy, insight, and disposition to understand and interpret his experience. 

 In empirical approaches, researchers usually applied experimental 
methodology; at times giving unessential results, but essential problems and experiences 
of an individual remain evasive. In the interactive model of communication, which is 
rather a sociological one, the relationship between participants of interaction are 
emphasized. But the distinctive aspect of individual’s experiencing him or herself, is 
rather neglected.  

 In the area of clinical and social psychology of the last three decades, one could 
easily observe the tendency to deal with experimentally oriented and conceptualized 
research. It is, beyond question that these types of problem analysis are connected with 
the dominant methodological trend observed and applied in the social sciences, 
especially in psychology. This way of scientific research is clearly verified and 
controlled. It enables thorough repetitions of the experimental procedure, and it is 
reasonable to compare the effects of such experiments organized in various contexts. 
However, there remains the question of usefulness of such experiments, methods and 
procedures. Especially in cases based on experimental methodology that bring 
unessential results. Empirical methodology is involved in objective description and 
explanation of individual’s behaviour. A subjective point of view creates parallel, 
relevant interpretation of individual’s coping and adaptation [6].  How should we 
organize our activity to avoid common failures known from the area of counseling, 
psychotherapy, education and interpersonal relationships? How should we train skills 
which are necessary in the process of coping, and what are they? These questions are 
pondered in such disciplines as ethnomethodology, phenomenological psychology, and 
sociolinguistics. 

 In the phenomenological trends of philosophy and associated disciplines, one 
should identify a list of assumptions relating to human contact. These assumptions are 
normative, and relate to the possibility of personal contact constitution – closely related 
to the human system of universal values. It is known, for instance, that novice university 
students have some difficulties related to the process of learning. Another type of 
difficulties is involved in personal development. In this phase of development of 
personal abilities it is easy to meet many obstacles and aversive circumstances. In such 
case anxiety and depression may appear. These difficulties are probably related to 
personal and existential problems rather than study related ones. Dealing with the 
existential context of an individual’s behaviour, it is probable to identify depressive 
tendencies and symptoms of anxiety, which are interpreted as a result of personality 
disintegration, and involved in disturbances in the sense of purpose in life. Axiological 
determination of individual’s activity seems to be fundamental in interpersonal 
relationships [7]. The sense of purpose in life, is understood to be the main mechanism 
of regulation that determines individual’s goals and forms of behaviour.  

 During analysis of the initial stage of establishing contact we should consider 
ideas of existentially and phenomenologically oriented authors [2], [1].  Rogers and 
Maslow [8], [9] represent the type of thinking about human relations that a therapist 
should find meaningful. An analysis of the initial stages of contact has a fundamental 
impact upon understanding of the process of psychotherapy and counseling. 

 Buber’s and Schutz’s analyses are the philosophical ways of problems` 
conceptualization. These authors conceptualize, describe, and interpret ontological, 
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epistemological, and axiological frames of human relationships. Phenomenological 
investigation of intersubjectivity is imperative in these analyses. This interpretation of 
human relationships is creative especially because of Buber’s ideas of “I-Thou” relation 
and “dialogue”. Buber interprets the phenomenon appearing between two people and is 
not related with meanings only. Buber asserts that “interhuman relationship” requires a 
few essential conditions. They are as follows:  

1. perception of oneself and perception of another person in personal perspective 
/not-as-an-object .   

2. participation in contact /dialogue/ such as one is /negation of false/.  

3. perceiving another person as the person, unique individual /uniqueness/. 

 

Lack of one of these conditions in a dialogue is probably an essential barrier in 
communication between young people. It may result from changes of personality and 
little stability. It also relates to contacts between a doctor and a patient, a 
psychotherapist and a patient, a teacher and a student, an expert and a client. 

Six general factors were identified in author’s analysis conducted on a set of 
interpersonal communication predictors. One of them is strictly connected with a 
phenomenological construct known as we-relationship [10], [11].  

In phenomenologically oriented psychology it is assumed that personality has 
several fundamental characteristics /attributes/. They are as follows: 

1. Overcomplexicity – it is possible to learn a long list of personality traits, but it 
is impossible to learn just one individual`s personality totally, if an unknown part 
of it is excluded . 

2. Individuality - as a consequence of overcomplexicity; each personality is 
unmatched; it is unique. 

3. Processuality - as it was said personality is in changing, it is in the process of 
becoming. 

4. Concretness – personality of an individual is a concrete structure, so it is 
difficult to describe it in general terms and it is impossible to do it adequately 
[12]. 

 

Buber stressed the negative role of untrueness in the process of dialogue. That 
way of realizing human relationships is considered as fundamental in Goffmans' [13] 
dramaturgical theory of human behaviour. It is expected that presenting oneself 
inadequately, intentionally misleading may be the cause of personal discomfort. Social 
pressure determines people to behave in certain, socially arranged and accepted ways. 
If an individual does not conform to them, they are punished by a group of persons 
significant to them. 

 The axiological level of analysis is necessary to constitute an interpersonal 
relationship. Incoherence between the hierarchy of values and behaviour may cause 
essential disturbances in individual’s ways of coping. In such circumstances we may 
expect states of depression and anxiety. Such incoherence is treated by the author as 
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one of the obstacles and aversive circumstances, and is related to personal and 
existential problems of an individual. Therefore the area of individuals` existential 
reality and hierarchy of fundamental values needs further investigation. It has to said 
that there is a dichotomy between personal structure /personal integrity/ and the ability 
to socially adequate reactions. If truth is denied in a contact, participants do not fulfil 
Buber`s conditions of human relationship. The other person becomes an object and is 
treated as a thing; he or she takes part in the contact when their inner traits and abilities 
are negated. What should be the roles of client and therapist in this context? Would a 
teacher-student relation be appropriate when using a directive therapy? Are there any 
dangers, if a directive therapy is object and symptom oriented? These questions are 
important from a non-objective, phenomenologically oriented point of view. These 
analyses are placed in the area of existentially and phenomenologically oriented 
investigations. In this kind of research fundamental conceptualizations are connected 
with "I-Thou" relation and they are involved in the most popular, ontological level of 
human relationship. The epistemological and axiological levels are different. In 
axiological analysis we should describe and explain interhuman events involved in 
universal values. In epistemological analysis we should describe and explain cognitive 
possibilities of individual’s “getting in touch” with his partner. It is also connected with 
a group of interpersonal skills which are useful and effective tools for establishing 
contact. 

 
 
Conclusion 
  

In conclusion of our point of view it has to be indicated, that the existential-
phenomenological approach forms a useful tool for human relationship analysis. In the 
process of appreciation of trends in science, the role of research generating is usually 
enhanced. It is difficult to compare theories conceptualized on various levels of 
generalization. As a consequence it is impossible to construct a general theory which 
could consist of such theories, as for instance Maslow’s, Frankl’s, May’s, and 
Binswanger’s theory [14]. But it remains the question of methodology. As we can 
observe in clinical psychology there are parts of description connected with 
phenomenology, which are not the same as the phenomenological approach understood 
as a method of investigation. The existential-phenomenological approach is involved in 
applying phenomenological analysis which is concerned with describing the process of 
self-experience and the individual’s experiencing of reality. This method is criticized by 
neo-positivistic methodology oriented authors. They often stress that in phenomenology 
individual’s inner frame of reference is preferred to an objective point of view. 
Phenomenologists should say, that this is a natural attitude in the process of 
experiencing the world and ourselves. This conception enables professionals to keep 
contact with individual’s world of simple, everyday experience. On the other hand, it 
makes it possible to investigate essential parts of an individual’s adaptation when one 
uses properly constructed method. So it would be fruitful and useful to adopt 
phenomenological interpretations of personal relation and refine them as a model. 
Eventually, it should be assumed that the analysis of initial stages of establishing contact 
has a fundamental impact upon the understanding of the personal relationship process, 
investigated in the area of psychotherapy and counseling. This also raises the question: 
are psychotherapy and counseling instruments or contact? It is easier to ask this question 
than to answer it. 
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Abstrakt:  

Témou tejto práce je pálčivá otázka ozbrojených skupín pôsobiacich či už dlhodobejšie alebo len 
prechodne na území Slovenskej republiky. V prvej kapitole som sa venovala príslušnému 
zadefinovaniu hybridnej bezpečnostnej hrozby. Druhá kapitola je venovaná pojmu ozbrojené 
skupiny. Je rozdelená do dvoch podkapitol. Prvá pojednáva o právnych predpisoch relevantných 
pre danú problematiku. Druhá sa týka konkrétnych konaní týchto skupín s následným vyhodnotením. 

Kľúčové slová: ozbrojené skupiny, bezpečnostná hrozba, právny poriadok, extrémizmus. 

 
Abstract: 
The object of this writing is a very acute matter of armed formations operating in Slovakia either 
for a long time or temporarily. The first chapter deals with relevant definition of  a hybrid security 
threat. The second chapter is  devoted to the concept of armed formations. It is divided into two 
parts. The first one contains relevant legislature, the second one deals with specific actions of these 
formations as well as following assessment. 

Keywords: armed formations, security threat, legislature, extremism. 

Úvod 
V poslednej dobe sa v Slovenskej republike veľa času venovalo téme určitých 

skupín a ich vplyve na bezpečnosť krajiny v najširšom slova zmysle. Najviac sa 
diskutovalo o subjektoch, ako sú Slovenskí branci, Naša vlasť je Budúcnosť, Noční vlci  
- hlavne kvôli tomu, že niektorí jeho členovia si chceli na Slovensku vytvoriť občianske 
združenie s názvom Noční vlci Európa atď. Najviac vo verejnosti zarezonovalo, že 
niektoré z nich sú údajne ozbrojené, paramilitanté, priam extrémistické – jednoducho 
hrozba pre Slovenskú republiku a jej obyvateľov. Boli prijaté určité opatrenia, aby sa 
zmiernilo riziko ohrozenia bezpečnosti takýmito subjektmi. 
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2.  Bezpečnosť a bezpečnostné hrozby 
Jednou z najdôležitejších potrieb v Maslowovej pyramíde potrieb je bezpečnosť. 

Je to tiež základným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu života, ktoré majú byť uspokojené 
prioritne. Pri hodnotení bezpečnosti v prítomnosti, resp.  minulosti je nutné nastoliť 
otázku, či bude aj naša budúcnosť bezpečná (bezpečnejšia).  

V 90-tych rokoch po páde bipolarity stratila sa hrozba ozbrojeného konfliktu 
vytratila z povedomia a svet sa vydal na cestu mierovej spolupráce v rámci 
transformujúceho sa svetového politického systému. V skutočnosti však pribúdajú práve 
reálne bezpečnostné hrozby nevojenského charakteru, ktoré výrazne destabilizuje 
štátne, regionálne i globálne bezpečnostné prostredie. Súčasní bezpečnostní aktéri už 
nie sú iba tradičné štáty, ale i neštátne subjekty, ktoré disponujú výzbrojou, ktorú v 
minulosti vlastnili len štáty ako verejnoprávne korporácie. V minulosti bolo vo väčšej 
miere možné zistiť zámery jednotlivých aktérov, no nepoznal sa jeho potenciál (jeho 
utajovanie bolo štátnym tajomstvom zvláštnej dôležitosti), v súčasnosti je to naopak. Je 
možné poznať dostupné kapacity, ale menej známe sú zámery aktérov, vystupujúcich v 
danom bezpečnostnom prostredí s nekonvenčnými prostriedkami na nekonvenčné ciele. 
V súčasnosti sa už preto nehovorí len o otvorených hrozbách, ale aj o asymetrických, 
zámerných, latentných, permanentných – tzv. hybridných hrozbách. Z uvedeného 
vyplýva , že nositeľom hybridnej hrozby môže byť tak ako štátny, tak aj neštátny aktér, 
ktorý využíva pre dosiahnutie svojich cieľov rôznorodé zložky a prostriedky. Čo je ale 
dôležité, používa ich v rovnakom čase a priestore. Hrozbou sa teda stáva všetko, čo 
môže akýmkoľvek spôsobom narušiť naše chránené záujmy.  

Niekedy sa ako bezpečnostná hrozba vnímalo len bezprostredné napadnutie 
vojenskou mocou. Ako vyplynulo z uvedeného, pôvodcom hybridných hrozieb nie sú 
len štáty, ale čím ďalej, tým viac aj neštátni aktéri alebo skupiny, ktoré dosahujú ciele 
istého štátu, no nie sú s ním v priamej spojitosti. Svoje miesto v komplexe opatrení má 
i prevencia [1]. 

  Konkrétne je nutné upozorniť na  bezpečnostný problém, ktorým je vytváranie 
paralelných, v podstate nelegálnych bezpečnostných štruktúr, prezentovaných 
polovojenskými, militantnými skupinami. Tieto skupiny sa rady označujú ako 
vlastenecké, národnoobranárske, v prípade vážnych situácií by chceli prebrať úlohu 
polície či armády. Pre niekoho sa môžu javiť ako prejav zdravého občianskeho 
aktivizmu a patriotizmu, ale môžu sa stať aj výcvikovým centrom extrémistov idúcich 
proti aktuálnemu politicko-právnemu usporiadaniu, ľudským právam a slobode. 
Významnosť tejto výzvy spočíva aj v tom, že podobné typy polovojenských, 
extrémistických skupín začínajú spolupracovať aj v medzinárodnom rozsahu, čoho 
príkladom je zámer spoločných „cvičení“ s maďarskými a poľskými polovojenskými 
skupinami.“ [2] 

        Problém asymetrickej hrozby je načrtnutý aj v časti HODNOTY A 
BEZPEČNOSTNÉ ZÁUJMY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bezpečnostnej stratégie 
SR 2017, ktorá bola schválená na rokovaní vlády SR 04.10.2017. 

V nej sa rovnako zdôrazňuje zvyšovanie odolnosti štátu voči bezpečnostným 
hrozbám, vrátane zaistenia riadneho fungovania ústavných orgánov, čo úzko súvisí s 
posilňovaním podpory a dôvery  verejnosti k demokratickým inštitúciám a základnej 
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orientácii zahraničnej a bezpečnostnej politiky, budovaniu demokratického povedomia 
a osobnej zodpovednosti u mladej generácie; 

S tým úzko súvisí aj posilnenie kvality a úlohy vzdelávacieho systému pri rozvoji 
demokracie a zaisťovaní bezpečnosti; posilňovania súdržnosti a kultúrneho rozvoja 
spoločnosti a rozvoja občianskej spoločnosti. 

Tieto hrozby polarizujú spoločnosť, vnášajú neistotu, a tým podkopávajú 
legitimitu, dôveryhodnosť, akcieschopnosť štátnych inštitúcií a demokratický ústavný 
poriadok a majú tak negatívny vplyv na realizáciu bezpečnostných záujmov štátov, ktoré 
sú im vystavené. Hybridné aktivity môžu byť zamerané aj na oslabovanie podpory 
verejnosti pre plnenie medzinárodných záväzkov, či ochromenie reakcie 
medzinárodného spoločenstva. 

Daný dokument tiež uvádza, že v oblasti represie sa Slovenská republika zameria 
na zvýšenie kapacít a možností na efektívne odhaľovanie a stíhanie trestných činov 
extrémizmu a s nimi súvisiace organizačné opatrenia. Príjme opatrenia, ktoré zamedzia 
vytváraniu a pôsobeniu neregulárnych polovojenských skupín na jej území.[3] 

Treba mať na zreteli, že takto poňatý text neprináša podrobný opis extrémizmu 
mládeže na Slovensku. Veľká časť mladých extrémistov nemá subkultúrnu identitu. Aj 
mladí ľudia sú organizovaní v rôznych extrémistických politických záujmových 
skupinách, vrátane ilegálnych militantných organizácií a paramilitárnych zoskupení, v 
mládežníckych organizáciách extrémistických politických strán či v extrémistických 
politických stranách samotných [4]. 

 

3. Ozbrojené skupiny 

3.1. Predmetná právna úprava 

Skupiny, o ktorých si väčšina verejnosti pravdepodobne myslí, že sú ozbrojené 
a spĺňajú danú definíciu hrozby, majú z hľadiska organizácie v podstate možnosť buď sa 
formálne registrovať ako združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky alebo 
fungovať de facto na neformálnom princípe určitej skupiny.  

Čo sa týka prvého prípadu, článok 29 Ústavy Slovenskej republiky toto ustanovuje 
nasledovne: „Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach 
alebo iných združeniach.“ Toto právo možno obmedziť  len v prípadoch ustanovených 
zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na 
ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a 
slobôd iných. Združenia sú tiež oddelené od štátu, čo vyplýva z povahy veci, keďže 
združovanie sa prejav občianskej spoločnosti. [5] 

 Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

 Zákon taxatívne určuje, ktoré združenia nie sú dovolené. Sú to v prvom rade 
združenia, ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva 
občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, 
náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z 
týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony. 
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Ďalej sú to združenia, ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú 
v rozpore s ústavou a zákonmi a nakoniec sú to ozbrojené združenia alebo združenia s 
ozbrojenými zložkami. Za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo 
používajú strelné zbrane na športové účely. 

Z logiky veci vyplýva, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako orgán 
registrácie združení má v určitých prípadoch právomoc odmietnuť  registráciu. Ide 
o prípady, keď sa napríklad jedná už o spomínané nedovolené združenie, alebo združenie, 
ktorého stanovy nie sú v súlade so zákonom, resp. ciele združenia sú v rozpore s 
požiadavkami zákona.[6] 

Z článku 25 Ústavy Slovenkej republiky vyplýva, že obrana Slovenskej republiky je 
povinnosťou a vecou cti občanov. Rozsah brannej povinnosti ustanovuje bližšie hlavne  
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti. 

Pojem obrana je často pertraktovaný aj v zákone č 319/2002 Z. z. o obrane 
Slovenskej republiky. Okrem legálnej definície tohto pojmu zákon vymenúva, ktoré 
subjekty  vytvárajú predpoklady na zabezpečenie obrany štátu. Sú to okrem ministerstiev, 
ostatných ústredných orgány štátnej správy aj iné právnické osoby, fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie a fyzické osoby.  

Definovaný je aj pojem systém obrany štátu – a to ako súhrn prvkov a opatrení štátu, 
ktorých prostredníctvom nielen ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ale 
aj iné právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby vytvárajú 
predpoklady na zabezpečenie obrany štátu. 

Aj príprava na obranu štátu ako súhrn opatrení, ktoré sa majú vykonať je zverená 
viacerým subjektom. Sú to napríklad  ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, 
právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktoré majú v 
prípade potreby  zabezpečovať úlohy obrany štátu;  

Príprava občanov na obranu štátu je súhrn opatrení vo výchovnovzdelávacom 
procese na základných školách a stredných školách zameraných najmä na brannú 
výchovu a brannú prípravu etc. Z uvedeného vyplýva, kde a akým spôsobom sa majú 
občania pripravovať na obranu štátu.  

Na príprave občanov na obranu štátu sa môžu po dohode s Ministerstvom obrany 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podieľať aj občianske združenia, 
charitatívne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie [7] 

Občania sa ale môžu na obranu SR pripravovať takým spôsobom, ktorý zákon 
výslovne nezakazuje, čo vyplýva z  Ústavy SR. 

3.2.  Činnosť v súvislosti s niektorými ozbrojenými skupinami 
 Mladí ľudia dnes využívajú svoj voľný čas rôznymi spôsobmi, bezpechýb  ich ale 

vo všeobecnosti treba viesť predovšetkým k mierovým hodnotám. Je pochopiteľné, že 
voči skupinám, ktoré majú blízko k zbraniam a vojenským aktivitám,  musí štát 
vystupovať nanajvýš obozretne, je tomu aj vtedy, ak vo svojej činnosti deklaruje 
vykonávanie branných aktivít. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že branné 
aktivity sa dajú chápať ako súčasť občianskej spoločnosti, a stým spojená aj možnosť 
osoby konať, čo právny poriadok nezakazuje. 
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V prípade, ak je dôvodné podozrenie z páchania deliktuálnej činnosti u daných 
subjektov, príslušné orgány majú legitímne právo obrátiť sa na prokuratúru, aby túto 
činnosť preskúmala. Na zákaz aktivít takýchto skupín ale nestačí len to, že ich 
príslušníci spolu vykonávajú kvázi „hry na vojakov“, je nutný vážnejší dôvod, ktorý 
vyplýva z právneho poriadku. Oni sami sa prezentujú ako domobrana 

„Naopak, v občianskej spoločnosti je dôležitá práve tá časť aktivít, ktorá vzniká 
spontánne, zdola, bez financovania zo štátneho rozpočtu a na základe potrieb určitej 
časti občanov. Samozrejme, nezávislosť občianskej spoločnosti neznamená, že štát stratí 
schopnosť zabrániť svojvoľnej organizácii moci, ktorá by ohrozovala ostatné skupiny v 
rámci občianskej spoločnosti či dokonca štátne inštitúcie. Ak chce teda ministerstvo 
obrany obmedziť konanie napr. Slovenských brancov, malo by dokázať, že hrozí práve 
toto riziko.“ [8]  

Ako už bolo uvedené, existenciu skupín je možné deklarovať formálne, a to napr. 
vo forme združenia. Takým je aj združenie „Naša vlasť je Budúcnosť“, registrované na 
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky s vlastným IČO-m zamerané na branno-
športové aktivity (Slovenských brancov). 

Je nutné venovať pozornosť skutočnosti, či združenie ako také nie je ozbrojené. 
Deklarujú nasledovné: „Aktivity so zámerom použitia strelných ostrých ručných zbraní 
sú vykonávané príslušníkmi síl SB v ich individuálnej a osobnej réžii. Títo príslušníci 
vlastnia uvedené ostré zbrane v osobnej držbe a legálne, v rámci platnej zákonnej 
legislatívy Slovenskej republiky. Štruktúry síl SB nedisponujú žiadnym arzenálom 
krátkych či dlhých ostrých strelných zbraní. Štruktúry síl SB teda nevykonávajú žiadne 
cvičenia zamerané na použitie strelných ostrých ručných zbraní.” [9] 

 Práve Slovenskí branci sa prezentujú ako domobrana.  

Najviac vždy v spoločnosti zrezonuje zaradenie takejto skupiny medzi 
extrémistické, obzvlášť ak tak urobí ústredný organ štátnej správy ako je napr. 
Ministerstvo vnútra. Rovnako nie je vhodné generalizovať a označiť takto kolektávne 
všetkých členov, napriek tomu, že by napr. k odkazu Jozefa Tisa a Slovenského štátu 
mohli mať bližšie len niektorí. Sám šéf Slovenských brancov uviedol nasledovné: 
“Organizácia prešla svojím vývojom ako každá iná. V súčasnosti sme sa plne očistili od 
nežiaducich a opovrhnutiahodných smerov. Hlásime sa k odkazu SNP a 
demokratickému zriadeniu nášho štátu”. [10] 

Aj so spájaním týchto skupín s extrémizmom treba byť opatrný, aby sa toto nestalo 
len stále opakovaným klišé.  

Čo sa týka Nočných vlkov, podľa šéfa Slovenských brancov ide výlučne o 
spoluprácu pri akciách spojených s motorkárskym prostredím. Čo sa týka výcvikov, ide 
údajne o spoluprácu medzi ním a pánom Hambálkom (predstaviteľom Nočných vlkov 
v SR) ako súkromným zberateľom vojenskej techniky.  

Aj Noční vlci sú považovaní za bezpečnostnú hrozbu. Podľa niektorých 
odborníkov je to hlavne ich snaha o privlastnenie si osláv víťazstva nad fašizmom. Za 
fašistu označujú kohokoľvek, kto s nimi nesúhlasí. 

Za znepokojujúce niektorí označujú ich snahy o nové impérium, slovanský svet a 
dominantné Rusko, údajne majú byť reálnou hrozbou pre západné demokracie.  
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Faktom ostáva, že zatiaľ bolo právoplatne rozhodnuté len o sankcii v rámci 
správneho konania. Podľa ministerstva hospodárstva „dôvodom je, že nebola splnená 
povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve 
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste 
ich uloženia, a to vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka“. 

 

Záver 

V právnom štáte porušenia ustanovení právneho poriadku treba dokázať. 
zákonnými prostriedkami, dokazovať musia orgány štátu na to určené. Právny základ 
na odstránenie nezákonných aktivít je daný. Pri zmene právnej úpravy na reštriktívnejšiu 
treba byť opatrný a zvážiť všetky následky na postavenie jednotlivca v rámci 
spoločnosti. 

Čo sa týka hrozieb, nemožno s určitosťou povedať, že dané ozbrojené skupiny sú 
pre Slovenskú republiku bezprostrednou hrozbou. Nemožno dokonca ani tvrdiť, že sú 
ozbrojené. Nebolo ani preukázané napojenie skupín na extrémistické ideológie, hoci 
niekto môže za určitých okolností oponovať. 

 V každom prípade ich pôsobenie je diskutabilné, niekomu sa môže zdať priam 
nežiaduce, ale je nevyhnutné v súlade s právnym poriadkom rešpektovať aj ich práva 
a právom chránené záujmy (čo platí aj recipročne). 

 

Bibliografické odkazy 

[1] JURČÁK, V., TURAC, J. Vývoj bezpečnostného prostredia – hybridné hrozby. 
In: Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie „BEZPEČNÉ 
SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA“. Košice: Vysoká škola bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-8185-025-7, s. 211 a nasled. 

[2] HOFREITER, L. Bezpečnostné výzvy v súčasnom svete. In: Zborník vedeckých 
a odborných prác NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ. Liptovský 
Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2017. 
ISBN 978-80-8040-551-9, s.157.  

[3] Bezpečnostná stratégia SR 2017, ktorá bola schválená na rokovaní vlády SR 
04.10.2017. 

[4] MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol.: Nemaj trému z extrému. Projekt Nadácie 
otvorenej spoločnosti. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008. ISBN 
978-80-970143-1-5, s. 49. 

[5] Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

[6] Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

[7] Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky 

[8] FÁBRY, B. Slovenskí branci, ich práva a povinnosti. Hlavné správy, 2018.,  

dostupné na https://www.hlavnespravy.sk/branislav-fabry-slovenski-branci-  



   

 

 

64 

 

Ozbrojené skupiny vo vzťahu k bezpečnosti Slovenskej republiky 
Miriam DROPPOVÁ 

ich-prava-povinnosti/1483426# 

[9] http://www.slovenski-branci.sk/kdo-sme/ 

[10] https://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Sef-Slovenskych-brancov- 

pre-PL-Rozputal-sa-hon-na-carodejnice-303056 

[11]  https://www.aktuality.sk/clanok/608360/nocni-vlci-su-bezpecnostnou-hrozbou-  

rozhovor/ 

 

Autor: 

1Miriam Droppová – Externá doktorandka Akadémie ozbrojených síl generála     
Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393 P.O.BOX 9, 031 06 Liptovský 
Mikuláš 6, Slovenská republika, miriam.droppova.1@gmail.com   

 

 

 

 



 
12. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie 
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA 

ÚNIA 2018 
Košice, 08.-09.11.2018, ISBN  978-80-8185-029-5      

 

 

65 

  

Spatial Diversity of Economic Security and its 
Determinants. Comparative Analyzes of Poviats of 
the Świętokrzyskie and Podkarpackie Voivodships   

 
 Przestrzenne zróżnicowanie bezpieczeństwa 

ekonomicznego oraz jego uwarunkowania. Analiz 
porównawcza powiatów województwa  świętokrzyskiego i 

podkarpackiego 
 

Paweł DZIEKAŃSKI1  

 
1 Institute of Law, Economics and Administration,  

Jan Kochanowski University in Kielce, Poland 
 
Abstract:  

The region is a system in which various types of relationships between individuals and groups take 
place. Its activities should be considered at the spatial level and organizational. The aim of the study 
is to assess the level of economic security of poviats and to indicate the feasibility of using a synthetic 
measure in this respect. The value of the infrastructure measure in 2008 - 0,60-0,82 / 0,26-0,47 and 
2012 – 0,61-0,79 / 0,27-0,45 and in 2016 – 0,58-0,78 / 0,28-0,48. The best poviats were 
stalowowolski, mielecki, ostrowiecki, staszowksi, kielecki. The weakest of them are pińczowski, 
kazimierski, brzozowski, strzyżowski, opatowski. Between groups, one can capture displacements 
over time. Information about the entity's membership in the group is important for both the investor, 
the authorities of the unit and the central authorities. 

Keywords: economic security, synthetic measure, poviats,  

 
Abstrakt: 
Region jest systemem, w którym zachodzą różne relacje między jednostkami i grupami. Jego 
działania należy rozpatrywać na poziomie przestrzennym i organizacyjnym. Celem badania jest 
ocena poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego powiatów oraz wskazanie możliwości zastosowania 
miary syntetycznej w tym zakresie. Wartość miary bezpieczenstwa ekonomicznego wynosiła  w 2008 
r. - 0,60-0,82 / 0,26-0,47 i 2012 r. - 0,61-0,79 / 0,27-0,45, a w 2016 r. - 0,58 0,78 / 0,28-0,48. 
Najlepsze powiaty to: stalowowolski, mielecki, ostrowiecki, staszowski, kielecki. Najsłabze z nich to 
pińczowski, kazimierski, brzozowski, strzyżowski, opatowski. Informacje o członkostwie jednostki w 
grupie są ważne zarówno dla inwestora, organów jednostki, jak i organów centralnych. 

Kľúčové slová: bezpieczeństwo ekonomiczne, miara syntetyczna, powiat, 
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Introduction 
The self-government in Poland is an obligatory association of inhabitants of a 

given territory created for the implementation of local or regional tasks in order to meet 
the needs of the population living in a given area in the field of public utilities. Local 
self-governments perform tasks of varying degree of obligatoriness, therefore for JS 
tasks should be adapted income system in terms of the powers of local authorities to 
shape them [13]. The system of the local economy as a multi-element structure is 
influenced by many factors (including economic, financial, infrastructural, natural 
environment), dynamically changes over time. The degree of intensity of endogenous 
values of the region, as well as their structure and interconnections will shape the 
development process. Territory as an active entity, has its own organizational structure, 
which effectiveness may stimulate or limit the development of entities operating in it 
[14]. 

Economic development (leading to an increase in the safety of residents) is a long-
term process of changes taking place in the economy. It includes quantitative changes 
in the economy (ie increase in production, employment, consumption, capital stock and 
other economic variables), as well as qualitative changes. Qualitative changes include, 
for example, an increase in the qualifications of the workforce, technical and 
technological progress, modernization of the structure of the economy, an increase in 
the level of management efficiency, an improvement in the structure of manufactured 
goods and services in a given economy. The ability to carry out the activities planned 
by the local government, which concern the current needs of local communities and take 
commune development activities, is referred to in the literature as the financial condition 
[15]. 

 

1.  Material and research method 
The aim of the study is to assess the level of economic security of poviats and to 

indicate the feasibility of using a synthetic measure in this respect. The selection of 
variables for analysis resulted from substantive and statistical premises (coefficient of 
variation, reverse correlation matrix) and data availability. The security process affects 
the development of local economies. At the same time, it should be noted that economic 
security as well as regional and local development is a complex process of a 
multidimensional character, including changes at various levels. It can be perceived in 
five elementary dimensions: financial, economic, infrastructural, environmental and 
spatial. 

The empirical material for the analyzes was obtained from the Local Data Bank of 
the Central Statistical Office (BDL GUS). The subject of the study were poviats located 
in Eastern Poland (13 units Świętokrzyskie, 21 Podkarpackie; 34 together), while the 
time scope of the analyzes covered 2010, 2012, 2016. 

The main purpose of determining synthetic measures is to organize objects due to 
the level of the multi-feature phenomenon. They also apply to the creation of synthetic 
variables introduced to econometric models. The variables were eliminated from the 
study due to the variability index (> 0.15) and to the excessively correlated (according 
to the method of the inverted matrix of correlation coefficients) [1] [2] [3]. In the next 
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stage, selected variables were subjected to the standardization procedure by the zero 
uni- formization method. Stimulants were neutralized according it's a model: 
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 , where: i = 1,2, 

... N; j = 1,2, ..., p (N is the number of objects (communes), and p - the number of 
features);  – is the value of the neutralizing feature for the unit being tested, xij - means 
the value of j of this characteristic for the tested unit, max - the maximum value of j of 
this feature, min - the minimum value of j of this feature (according to the zero 
uniformization method) [3] [4]. 

The synthetic measure determined by the TOPSIS method for individual objects 

based on the formula: 푞 =  , 푔푑푧푖푒 0 ≤ 푞 ≤ 1, 푖 = 1, 2, . . . , 푛;  where: 푞푖 ∈ [0; 1]; 

max푖 {푞푖} - the best object; min푖 {푞푖} - the worst object [16]. Then a synthetic measure 
was calculated based on the distance in the real space with the Euclidean metric in 

accordance with the formula:푂퐸 =   ∑ 1 −  푧 , where i = 1, 2 ... N; j = 1, 2 

..., p (N is the number of objects (poviats), and p - the number of features); - means the 
value of the neutralizing feature for the examined unit, zij - means the value of the jth 
characteristic for the given unit, max - the maximum value of the jth feature, min - the 
minimum value of the jth feature. The value of the measure equal to 0 means the 
maximum positive value of each of the tested stimulants [5] [17] [18]. Finally, the 
results were analyzed and the conclusions were formulated. A scatter graph of the 
synthetic measure was presented [19] [20] [21].    
 
2.  The development process, economic security and territorial capital of 
the region  

The region is a system in which various types of relationships between individuals and 
groups take place. It constitutes a separate area characterized by specific economic, 
functional and legal-organizational features [6]. After J.J. Parysek, development can be 
understood as an activity for the local economy with the use of resources and taking into 
account the needs of the inhabitants [7].  

Regional development can take place both through diffusion from well-developed 
areas to weaker areas, as well as polarization of areas. It is stimulated by the so-called 
growth poles. They may be on one hand certain industries or enterprises [22] [23].  

The unit's operation takes place in many elements of the internal and external 
environment. These factors are interdependent and should be considered together. The 
socio-economic space of municipalities is a multi-element system, which includes local 
community, economic enterprises, as well as endogenous and exogenous factors [24]. The 
directions of the poviat's activity as a local multidimensional system of interdependent 
and related economic, social, infrastructural and natural factors, as well as the benefits 
gained in the spatial, social and economic aspect, prove the multidimensional character 
of the development process. 
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Security and development are two basic dimensions of the existence of individuals 
and entire communities, including organized communities in states or international 
organizations. These two dimensions are mutually conditioning; without security, you 
can not dream about development, while development makes it easier to ensure security. 
The foundation in this duo is security. Such relationships also determine the 
interdependence between security and development strategies [9]. Conditions of 
economic security can be identified in particular sectors and sectors of the economy, eg 
in agriculture, mining of raw materials, industrial processing, construction, transport, or 
in the broadly understood sphere of services [25].  

Treating the economic security of the region as a balance of development needs 
and the possibilities of satisfying them, it is appropriate to distinguish four areas of its 
determinants, such as: 1) development opportunities, 2) development needs, 3) 
infrastructure, 4) financial resources. The balance of the region, which is the basis for the 
assessment of development (competitiveness, attractiveness), is the sum of factors that form 
integrated order. The development possibilities of particular regions are determined by their 
endogenous potentials and the exogenous environment. Territorial capital reveals the 
specificity of the place and its elements as well as strategic value in market competition. As 
T. Markowski writes, it constitutes external benefits and available as a result of interaction 
of users of the separated territory. It has a dynamic character in time and space of a complex 
club good available for users operating within the region [8] [26]. 

 

4. Diversification of economic security of the poviats of the Świętokrzyskie and 
Podkarpackie voivodships  

The spatial disparities of development or the security of regions result from 
differences in geographical space, resources, economic and social potential, or favorable 
environmental and spatial conditions and infrastructure. Endogenous conditions of the 
individual form the basis of its development (safety). They are located in the local 
system itself and result from the location rent. They are important for the economy of 
the area [10]. Rent of the location – influence of natural conditions, communication 
nodes, localization factors on the functioning of regions - can be defined as potential 
measurable benefits resulting from the location of a given unit in space. It can mean 
both the occurrence of certain phenomena and the distance from certain elements of the 
local or regional system (the location in the social and economic space to the settlement 
and communication network) [11]. 

Regions develop through the use of their potential and economic prosperity. They 
are the employer, the client and the investor. Their actions, i.e. financial management, 
wealth management and service provision (etc.), have an impact on the regional 
economy. The tasks that they implement are non-profit making, which causes that they 
are financed from public funds [12]. Local government actions undertaken for economic 
development serve to enhance the competitiveness of the individual and to provide local 
security. 

The development of the poviat as a process of quantitative and qualitative social 
and economic transformation depends on the actual participation of residents in local 
government processes and their proper use of financial resources. It is shaped by the 
financial situation. Its level is due to, among others, the ability to achieve budget 
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balance, local authorities' activities in increasing assets, income and expenditure. 
Income is evidenced by the prudence of the poviat authorities, economic activity of 
residents. Expenditure contributes to improving the living conditions of residents and to 
overall socio-economic development. Poviats and cities with poviat rights have legal 
personality and create their own financial policy under the existing law. The high level 
of own income per capita (their high share in total income) favors a better satisfaction 
of the needs of residents and is the foundation for sustainable development. Own 
revenues form the main source of budget revenues of poviats [27]. 

A synthetic assessment of changes in the development assessment process 
indicates a different level of economic security of the surveyed units. The value of the 
index ranged from 0.60 (stalowowolski poviat, Podkarpackie voivodship, the best units) 
is 0.82 (kazimierski poviat, Świętokrzyskie voivodship, the weakest units) in 2008, from 
0.61 (mielecki poviat, Podkarpackie voivodship) is 0.79 (kazimierski poviat) in 2012, 
from 0.58 (stalowowolski poviat) is 0.78 (kazimierski poviat) in 2016 (for a synthetic 
measure based on the distance in real space with the Euclidean metric). For a synthetic 
measure based on the TOPSIS method the values of the synthetic measure are from 0.26 
(kazimierski poviat, the weakest units) is 0.47 (stalowowolski poviat, the best units) in 
2008, from 0.27 (strzyzowksi poviat, Podkarpackie voivodship) is 0.45 (mielecki 
poviat) in 2012, from 0.28 (strzyżowski poviat) is 0.48 (mielecki poviat) in 2016. 
Analysis of poviat allowed to divide them into 4 groups. Between groups, one can 
observe shifts units in time and space (Table 1; fig. 1). 

  

Tab. 1. Classification of communes by the measure of the economic security in 2008, 2012 and 2016. 

  A B C D 
E 

2008 

stalowowolski 0,60 
ostrowiecki 0,61 
mielecki 0,62 
staszowski 0,65 

jarosławski  0,68 
jasielski 0,68 
jędrzejowski 0,71 
sandomierski 0,71 

bieszczadzki 0,72 
leżajski 0,72 
konecki 0,72 
buski 0,73 

opatowski 0,76 
brzozowski 0,77 
lubaczowski 0,77 
kazimierski 0,82 

2012 

mielecki 0,61 
stalowowolski 0,61 
staszowski 0,63 
kielecki 0,65 

jarosławski 0,68 
łańcucki 0,68 
starachowicki 0,68 
sandomierski 0,69 

przeworski 0,72 
konecki 0,72 
leski 0,73 
buski 0,73 

brzozowski 0,75 
niżański 0,75 
pińczowski 0,75 
kazimierski 0,79 

2016 

stalowowolski 0,58 
mielecki 0,59 
kielecki 0,63 
staszowski 0,65 

łańcucki 0,68 
tarnobrzeski 0,68 
sandomierski 0,68 
starachowicki 0,68 

bieszczadzki 0,71 
przeworski 0,71 
konecki 0,71 
jędrzejowski 0,72 

niżański 0,74 
przemyski 0,74 
pińczowski 0,75 
kazimierski 0,78 

T 

2008 

stalowowolski 0,47 
mielecki 0,45 
ostrowiecki 0,44 
skarżyski 0,41 

jarosławski
 0,37 
kielecki
 0,37 
bieszczadzki 
0,36 

buski 0,33 
sandomierski 0,33 
leżajski 0,32 
ropczycko-
sędziszowski 0,32 

niżański 0,29 
opatowski 0,29 
brzozowski 0,28 
kazimierski 0,26 

2012 

mielecki 0,45 
stalowowolski 
0,45 
staszowski 0,42 
kielecki 0,41 

starachowicki 
0,38 
jarosławski
 0,37 

ropczycko-
sędziszowski
 0,33 
buski 0,33 
włoszczowski0,33 

brzozowski
 0,29 
lubaczowski
 0,29 
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jasielski
 0,37 
sandomierski
 0,34 

leżajski 0,32 kazimierski
 0,28 
strzyżowski
 0,27 

2016 mielecki 0,48 
rzeszowski 0,46 
kielecki 0,45 
ostrowiecki 0,41 

bieszczadzki 0,38 
jasielski 0,38 
sandomierski 0,36 

buski 0,35 
przeworski 0,34 
włoszczowski 0,34 
kolbuszowski 0,33 

niżański 0,31 
kazimierski 0,31 
opatowski 0,30 
strzyżowski 0,28 

the table presents: two jednototki in the group by voivodship, the best and the weakest group for the surveyed 
units; (E - a synthetic measure based on the distance in real space with the Euclidean metric; T - a synthetic 
measure based on the TOPSIS method) 

Source: author’s calculations based on Local Data Bank of the Central Statistical Office 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Classification of communes by the measure of the economic security in 2008, 2012 and 2016. 

Source: author’s calculations based on Local Data Bank of the Central Statistical Office 

 

In 2016, compared to 2008, the variation according to the economic security 
remained unchanged (standard deviation 0,05; 0,06-0,05), which is also confirmed by 
the value of the range (0,22-0,18-0,20; 0,21-0,18-0,20). This can be interpreted as a 
deterioration of the economic security over the analyzed years. The coefficient of 
variation (classic 0,07; 0,16-0,15-0,14) is evidence of the stability of the measure of the 
synthetic economic security (low variability of features and homogeneity of objects; 
table 2).  
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Tab. 2. Differentiation of the synthetic economic security 

 E T 
 2008 2012 2016 2008 2012 2016 
average 0,71 0,70 0,69 0,34 0,35 0,37 
standard deviation 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 
co-variation 0,07 0,07 0,07 0,16 0,15 0,14 
min 0,60 0,61 0,58 0,26 0,27 0,28 
max 0,82 0,79 0,78 0,47 0,45 0,48 
gap (max-min) 0,22 0,18 0,20 0,21 0,18 0,20 
slant -0,18 -0,21 -0,39 0,47 0,39 0,52 

Source: author’s calculations based on Local Data Bank of the Central Statistical Office 
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2012; y = 1,0827 - 1,0463*x; r = -0,9532; p = 0.0000; r2 = 0,9086
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2016: y = 1,0387 - 0,9722*x; r = -0,9390; p = 0.0000; r2 = 0,8817
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Fig. 2. The relation of synthetic measures year to year with adjusting the regression line 

Source: author’s calculations based on Local Data Bank of the Central Statistical Office  

 

The relation of the measure of the economic security year to year (2008, 2012, 
2016) indicates the stability of spatial differentiation of the economic security. Pearson's 
correlation coefficients were respectively in 2018 r = -0,958 / r2 = 0.917 ; 2012 r = -
0,953 / r2 = 0.908 and in 2016 r = -0,939 / r2 = 0.881. Measures indicate a slight 
deterioration of the situation in the study area (divergence; fig. 2). 

 

Conclusion 

Regions have become the subjects of economic processes that set the priorities of 
the policy, presenting and realizing the interests of the communities they represent. 
Therefore, regions should have a specific ability to neutralize threats coming from the 
external environment or internal conditions, which positively affects their 
competitiveness. 

The region's security is affected by various conditions of an economic, social, 
political and military nature. Therefore, maintaining economic security has become one 
of the objectives of regional policy, including the voivodship. 

The synthetic measure is intended to support the municipality's decision-making 
process. It depends on the number and type of adopted variables to be tested. This 
information can be used by the authorities to assess the effectiveness of the development 
instruments used so far and the tools of financial management. It allows a comparison 
between the surveyed units, an indication of the weaker and better areas of the unit's 
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operation, an assessment of the disproportions between the individual objects under 
study. 

This information can be used by the authorities to assess the effectiveness of the 
development instruments used so far and the tools of financial management. The value 
of the indicator ranged from 0.60 is 0.82 in 2008, from 0.61 is 0.79 in 2012, from 0.58 
is 0.78 in 2016 for a synthetic measure based on the distance in real space with the 
Euclidean metric. For a synthetic measure based on the TOPSIS method the values of 
the synthetic measure are from 0.26 is 0.47 in 2008, from 0.27 is 0.45 in 2012, from 
0.28 is 0.48 in 2016. It is possible to observe shifts of the examined objects in time and 
space. 
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Abstrakt: 

Evakuácia predstavuje odsun z miesta ohrozenia do bezpečia. Má niekoľko podôb a môže byť 
vykonaná z akéhokoľvek priestoru v prípade ohrozenia osôb v ňom. Evakuácia osôb je preto veľmi 
rozsiahlou problematikou a príspevok sa dotýka len jednej malej časti tejto problematiky. 
V súčasnosti sa na návrh a zabezpečenie efektívnej evakuácie zo stavieb využívajú najnovšie 
informačné technológie. Počítačové vybavenie a dostupné softvéry umožňujú realisticky simulovať 
evakuáciu za akýchkoľvek podmienok z akéhokoľvek priestoru. Nie všetky však vyhovujú 
požiadavkám konkrétneho používateľa a preto sa tento príspevok venuje najmä porovnaniu 
najbežnejších softvérov, simulujúcich evakuáciu osôb.  

Kľúčové slová: AHP, evakuácia,Pathfinder, PedGo, STEPS.   

 
Abstract:  

Emergency evacuation is the urgent immediate egress or escape of people away from an area that 
contains an imminent threat, an ongoing threat or a hazard to lives or property. Evacuation itself is 
a broad topic, so we focused our work to the one section of this problems. Nowadays we apply new 
information technology, computers and simulations software. Owing to its help we can simulate 
evacuation from one place to another. Simulations software are different, has different quality and 
decisions. This report describes simulations software and compare this software.  

Keywords: AHP, evacuation, Pathfinger, PedGo, STEPS.. 

Úvod 
Výškové budovy sa stali neodmysliteľnou súčasťou moderných miest, od 

tridsiatych rokov sú súčasťou aj Slovenskej architektúry. Predstavujú prínos z hľadiska 
využitia stavebného pozemku a ekonomického šetrenia. Rozvíjanie výstavby do výšky 
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a hĺbky zmenšuje zastavanú plochu a rozširuje priestor pre zeleň a vytváranie voľných 
plôch. Takýto druh výstavby so sebou prináša zvyšujúce sa riziko vzniku požiarov, 
zložitejšie podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zásahu hasičských jednotiek. Taktiež 
sa kladú vyššie nároky na stavebné materiály a konštrukcie týchto stavieb. Tieto riziká 
umocňuje aj fakt, že tieto stavby sa vo väčšine prípadov stavajú ako komplexné, v 
ktorých sa stretávajú priestory s rôznou funkčnou náplňou a účelom využitia. 
Urbanistické a architektonické riešenie je navrhované tak, aby zohľadňovalo technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Tento pohľad na stavby ako celok sa 
odráža v právnych predpisoch a legislatíve. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti to tak 
nebolo vždy. Stavby je možné rozdeliť na dve skupiny projektované a stavané pred 
rokom 1977 a po roku 1977. Toto časové obdobie bolo zlomom z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Stavby postavené pred rokom 1977 neboli ešte 
členené do požiarnych úsekov a požiar sa v nich mohol voľne šíriť. Po roku 1977 sa 
súčasťou projektovej dokumentácie stavby stalo riešenie protipožiarnej bezpečnosti. Ak 
stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti, vtedy sa vypracúva 
dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby. Táto 
povinnosť je ustanovená v § 4, písmeno m, zákona č. 199/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Podľa tohto zákona sa ochrana pred 
účinkami požiaru zabezpečuje rôznymi formami: stavba musí spĺňať požiadavky na 
požiarnu bezpečnosť, je zabránené šíreniu splodín horenia v stavbe, stavebnom riešení 
objektu sú vytvorené podmienky na rýchlu a bezpečnú evakuáciu osôb a iné. Evakuácia 
patrí medzi základné opatrenia kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z 
dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území. 
Problémom evakuácie je samotný pohyb osôb pri evakuácii. Pohyb osôb v prípade 
požiaru je ovplyvnený panikou, psychickým tlakom fyzickou schopnosťou, znalosťou 
únikových ciest a inými bezpečnostnými opatreniami objektu.  Demonštráciou toho aké 
veľké škody môže spôsobiť  nezabezpečenie vhodnej evakuácie osôb zo stavby je požiar 
výškovej budovy Joelma Building v centre brazílskeho mesta Sao Paolo (1974), ktorý 
usmrtil 189 ľudí. Desiatky zamestnancov kancelárií zahynuli po skoku z okien, ostatní 
sa otrávili jedovatými splodinami, alebo uhoreli v obrovskom nekontrolovateľnom 
inferne, šíriacom sa podlažiami modernej administratívnej budovy. [1,3,6] 

1.  Potreba simulovania evakuácie  
V súčasnosti správne postavené výškové budovy umožňujú voľný pohyb osôb za 

normálnych podmienok a v prípade hroziaceho nebezpečenstva umožňujú ich rýchlu a 
bezpečnú evakuáciu. Na podrobné zistenie podmienok evakuácie a jej funkčnosti 
vzhľadom k charakteru stavby, jej využitia ale aj charakteristického správania sa osôb 
v čase mimoriadnej udalosti je možné využiť simuláciu evakuácie osôb z konkrétnej 
stavby. Simulácia umožňuje zohľadňovať pri návrhu stavieb bezpečnostné riziká, 
napríklad riziká súvisiace so vznikom požiaru. Súčasné modely evakuácie poskytujú 
možnosť simulovať fyzikálne vlastnosti stavieb, dopravných prostriedkov, rozsah 
požiaru, správanie sa ľudí a ich fyzický stav. V tomto článku sa zaoberáme možnosťou 
simulovania evakuácie pomocou rôznych nástrojov. Problematikou simulovania davu 
sa zaoberá množstvo spoločností. Každá z nich sa na riešenie tohto problému pozerá 
odlišne, spracovanie riešení je rôznorodé. Tento príspevok sa zaoberá analýzou štyroch 
konkrétnych nástrojov a poukazuje na výhody a nevýhody ich využitia.[7] 
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2.  Simulačný softvér 
Simulácia je experimentovanie s počítačovým modelom reálneho prostredia, s 

cieľom optimalizácie vybraného procesu. Princíp počítačovej simulácie je zobrazený na 
Obrázku 1. Prvým krokom k vytvoreniu simulácie je zostavenie simulačného modelu 
(vybranej stavby, športoviska, nemocnice atď.) V ďalšom kroku sa vykonávajú s týmito 
modelmi experimenty, na základe ktorých sa dosahujú výsledky, ktoré je následne 
potrebné správne interpretovať. Posledným krokom je zlepšenie reálneho systému na 
základe simulácie. [2] 

 
Obr. 1 Princíp simulácie. 

 

Po preskúmaní samotného modelu sa vykonávajú experimenty, v ktorých sa 
hľadajú rôzne možnosti vylepšenia skúmaného procesu a overuje sa ich vplyv na tento 
proces. Simulácia nie je nástroj na hľadanie priamo optimálneho riešenia. Simuláciu je 
potrebné chápať ako podporný nástroj, ktorý umožní skúmať efekty rozhodnutí 
projektantov a iných. 

2.1 Simulačný program Pathfinder 
Simulátor pracuje na základe najnovších poznatkov z prostredia IT zameraných na 

modelovanie pohybu jednotlivcov v uzavretých priestoroch stavieb. Pathfinder 
poskytuje nástroje nevyhnutné pre návrh správnych rozhodnutí osôb (agentov) 
vyplývajúcich z vytvárania bezpečnostných a evakuačných systémových návrhov 
stavieb. Výhodou je podpora viacerých simulačných módov a možnosť nastavenia 
parametrov agentov podľa vopred zvoleného scenáru. Program je možné využiť na 
simuláciu evakuácie v prípade rôznych mimoriadnych udalostí požiar (Obr. 2), výbuch, 
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strata stability stavby. Agent v programe pracuje na základe niekoľkých určených 
parametrov, inak koná nezávisle počas celého trvania evakuácie.[8] 

 
Obr. 2 Simulácia požiaru v prostredí Pathfinder [8]. 

 

Komunikáciu medzi simulačným prostredím a agentami možno  rozčleniť na dve časti: 
• ako prostredie vníma agentov, 
• ako agent vníma prostredie. 

Simulačné prostredie je schopné podávať informácie o agentoch najmä o ich pozícii v 
prostredí. Agenti toto simulačné prostredie nepoznajú (simulácia evakuácie osoby z 
neznámeho prostredia), nepoznajú evakuačné cesty, všetky východy zo stavby a ich 
rozhodovanie je založené na kritériách určeným užívateľom programu. Pohyb agentov 
v značnej miere ovplyvňuje hustota výskytu agentov (Obr.3) tak ako je to aj v reálnych 
situáciách. Pri výpočte akcií agentov a evakuácie sa uvažuje o troch faktoch: 
vzdialenosť medzi jednotlivými agentami, prekážky v prostredí a ohraničenia stavby.  
Najatraktívnejšou súčasťou simulačného programu je editor s prehľadným 
užívateľským prostredím, ktorý umožňuje vytvorenie vlastného scenáru v 3D 
vizualizácii. Agenti sa pohybujú po jednotlivých podlažiach zložených z 2D plôch, na 
základe sady určitých pravidiel. Veľký význam má aj možnosť simulácie evakuácie 
osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (evakuácia nemocníc). Celkovým výstupom z 
programu je interaktívna prezentácia simulácie. Nevýhodou je časové obmedzenie 
použitia tohto programu a zdĺhavá konfigurácia simulácie.[8] 
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Obr. 3 Simulácia evakuácie veľkého počtu osôb v prostredí Pathfinder [8]. 

 

2.2 Simulačný program PedGo 
PedGo je simulačný program, ktorý na rozdiel od ostatných programov 

nezaťažuje kapacitu počítača.  Využíva multi-agentový model a dokáže simulovať 
tisícky ľudí už na procesoroch Pentium 3 o frekvencii 500 Mhz. Umožňuje to najmä 
chudobnejšia vizuálna stránka simulácie, ktorá je iba v 2D priestore.  Aplikácia je 
zameraná na simuláciu evakuácie pri rôznych katastrofických scenároch (napr. požiar). 
Prostredie je modelované transformáciou do mriežky. Aplikácia rozoznáva niekoľko 
druhov buniek: 

 voľná bunka: miesto kam sa môže agent presunúť, 
 stena: miesto kam sa agent nevie presunúť, predstavuje akúkoľvek prekážku 

pre pohyb, 
 východ: predstavuje voľnú bunku evakuácie, ktorú sa agent snaží vyhľadať, 
 dvere: bunky ktoré znižujú priepustnosť  toku agentov a znižujú ich rýchlosť 

pohybu, 
 schody: bunky znižujúce rýchlosť pohybu. 

Agent pohybujúci sa v modelovanom priestore sa môže pohybovať po všetkých bunkách 
okrem buniek označených ako stena. Na jednej bunke môže byť v konkrétnom čase 
práve jeden agent. Každá bunka je hodnotená na základe jej vzdialenosti od bunky 
východu. Pričom východom nerozumieme iba východ na voľnú plochu ale všetky dvere 
a schody. Bunky majú rôzny potenciál tie bližšie východu majú potenciál väčší, pričom 
agent na pohyb volí bunky s väčším potenciálom. Každý agent má na začiatku simulácie 
zadané rozhodujúce parametre: rýchlosť, trpezlivosť, náhodnosť, reakčný čas, 
priľnavosť. Simulácia môže prebiehať v dvoch podmienkach v noci a cez deň. Pohyb 
agenta sa počíta pomocou vzorca pravdepodobnosti, pričom agent môže vykonávať 
pohyb do rôznych 8 smerov. Výstupom tejto aplikácie je animácia pohybu agentov v 
priestore (Obr. 4).[9] 
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Obr. 4 Výstup programu PedGo [9] . 

 

2.3 Simulačný program STEPS 
STEPS je jedným z najviac využívaných simulačných nástrojov, ktorý 

umožňuje predpovedať pohyb chodcov v normálnych podmienkach aj v 
nebezpečenstve. STEPS umožňuje identifikovať úzke miesta, preferované východy, 
únikové cesty pre rôzne prostredie a scenáre. Výhodou tohto programu je najmä použitie 
rôznych typov pohybu chodcov: simulácia pohybu dieťaťa, muža, ženy, 
hendikepovaných, pohyb skupín (napríklad rodinných príslušníkov). Zvláštnosťou 
programu je že uvažuje aj so psychickou stránkou agentov u ktorých si môže používateľ 
zvoliť ich aktuálny stav: pokojný, v strese, v panike. Agentom sa môžu priraďovať rôzne 
vlastnosti, inak sa pohybuje na základe náhodnosti. Výstupom z programu je virtuálna 
realita. STEPS je prepojiteľný aj s inými programami akým je aj FDS, vďaka čomu je 
možné reálnejšie simulovať vzniknuté mimoriadne udalosti. FDS dokáže simulovať 
vývoj  požiaru v čase, prestup tepla a šírenie dymu, tieto údaje sú potom využiteľné pri 
simulácii evakuácie z konkrétnej stavby v prípade konkrétneho požiaru.  Program je 
voľne stiahnuteľný na internete.[10] 

 

 
Obr.5 Simulácia evakuácie v prostredí STEPS [10]. 
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3.  Hodnotenie jednotlivých simulačných programov 
 

Na základe parametrov programu, ktoré uvádzajú samotný výrobcovia a 
skúseností z ich praktickým využitím  je možné jednotlivé programy medzi sebou 
porovnávať a určovať ich vhodnosť najmä z hľadiska využitia. Porovnávané boli tri 
vyššie spomínané programy na základe parametrov uvedených v Tabuľke 1. 

 

Tab. 1 Parametre vybraných simulačných programov 

  Pathfinder PedGo STEPS 

Aktuálnosť 
áno nie áno 

Podpora 
áno nie áno 

Nastavenie 
parametrov 

agentov 
áno áno áno 

Samorozhodovanie 
agentov koná nezávisle ovplyvnené 

bunkou samovoľný 

Pohyb agentov ovplyvnené 
hustotou 

ovplyvnené 
bunkou najpravdepodobnejší 

Vizualizácia 
3D/2D 2D 3D 

Výstup  interaktívna 
prezentácia animácia interaktívna 

prezentácia 
Mimoriadne 

udalosti väčšina MU väčšina MU požiar 

Stiahnuteľnosť 
Obmedzená Obmedzená Voľná 

Jednoduchosť 
ovládania stredne náročné 

jednoduché 
 
 

náročné 

 

Hodnotenie jednotlivých simulačných programov prebiehalo prostredníctvom 
metódy AHP. Rozlišujeme niekoľko metód rozhodovania, ktorých cieľom je: posúdenie 
niekoľkých variantov riešenia zadaného problému podľa zvolených kritérií a stanovenie 
poradia variantov. Jednotlivé metódy sa líšia podľa toho, ako sa určuje tzv. váha 
jednotlivých kritérií a ako sa číselne hodnotí stupeň, ktorým jednotlivé varianty riešenia 
napĺňajú zvolené kritériá. 
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Metódami viackriteriálneho rozhodovania sú: 
• DMM – Metódy rozhodovacej matice, 
• FDMM – Modifikované metódy rozhodovacej matice, 
• AHP – Analytická viacúrovňová metóda. 

Analytický hierarchický proces je štruktúrovaná technika určená na organizovanie a 
analýzu zložitých rozhodnutí. Má osobitné uplatnenie pri rozhodovaní v skupinách v 
rôznych rozhodovacích situáciách v oblastiach ako vláda, podnikanie, priemysel 
zdravotníctvo, vzdelávanie a iné. AHP neurčuje presne, ktorý variant riešenia je správny 
ale pomáha nájsť ten, ktorý najlepšie vyhovuje cieľu. Výstupy analýzy riešeného 
problému metódou AHP zobrazuje Obrázok 6. Ktorý znázorňuje percentuálne 
rozloženie dôležitosti jednotlivých parametrov simulačných programov. 
Najdôležitejším parametrom v podmienkach simulovania evakuácie z budov je určenie 
typu mimoriadnej udalosti, ktorý v stavbe vznikne a možnosť nastavenia jednotlivých 
parametrov agentov a tým ovplyvňovať ich evakuáciu (rýchlosť pohybu, smer pohybu, 
obmedzenia pohybu). Najmenej významným parametrom je jednoduchosť ovládania 
simulačného programu, nakoľko jednoduchosť ovládania ovplyvňuje iba používateľa 
programu ale výstupy a nastavenia tohto programu nie.[4] 

 

 
Obr. 6 Výstup získaný metódou AHP. 

 

Na základe tabuľky s parametrami jednotlivých programov a výstupov vygenerovaných 
použitím metódy AHP bolo možné uskutočniť bodové porovnávanie jednotlivých 
programov a následne ich usporiadať na základe ich vhodnosti využitia pre simulovanie 
evakuácie. 
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Tab. 2 Hodnotenie parametrov vybraných simulačných programov 

 

  Pathfinder PedGo STEPS 

Aktuálnosť 6,8 3,4 6,8 

Podpora 19,6 9,8 19,6 

Nastavenie 
parametrov agentov 20,7 20,7 20,7 

Samorozhodovanie 
agentov 9,2 4,6 13,8 

Pohyb agentov 15,2 7,6 22,8 

Vizualizácia 7,8 3,9 7,8 

Výstup 19,8 9,9 19,8 

Mimoriadne udalosti 66,4 66,4 33,2 

Stiahnuteľnosť 5,3 5,3 10,6 

Jednoduchosť 
ovládania 3,2 4,8 1,6 

Súčet bodov 174 136,4 156,7 

Poradie 1. 
 3. 2. 

 

 Najvhodnejším programom na simulovanie evakuácie zo stavby v prípade vzniku 
mimoriadnej udalosti na základe uplatnenia analytického hierarchického procesu sa javí 
program Pathfinder. Najväčšou výhodou tohto programu je možnosť simulácie 
akejkoľvek mimoriadnej udalosti a simulovanie evakuácie aj v priestoroch kde sa 
predpokladá veľmi vysoký počet osôb (futbalové zápasy, protestné zhromaždenia, 
kultúrno-spoločenské akcie). Ďalej je to nastavenie parametrov modelu, kde oproti 
ostatným programom ponúka takmer celkové nastavenie parametrov: vek, pohlavie, 
mobilita, fyzický a psychický stav ale aj príslušnosť jednotlivých agentov navzájom 
(rodinný príslušníci, trieda, krúžok). Najväčšie nedostatky má tento program v ovládaní 
nakoľko je ovládanie v porovnaní s inými softvérmi oveľa náročnejšie. 
Najnevhodnejším programom sa javí program PedGo, nakoľko tento program 
nezodpovedá súčasným požiadavkám a nie je kompatibilný s programovým 
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a softvérovým vybavením súčasnej výpočtovej techniky. Výstup tohto softvéru je 
nepriehľadný až základný, nakoľko agentov reprezentujú iba bodky. Pričom výstupy 
z programov Pathfinder a STEPS sú plne animované, teda výstupom je video 
zobrazujúce priebeh evakuácie, vplyv požiarnotechnických zariadení a stavebného 
riešenia budovy. Animáciu je možné meniť na základe požiadaviek užívateľa softvéru. 
Ten môže porovnávať evakuáciu pred využitím bezpečnostných opatrení a po ich 
implementácii a tak rýchlo a ľahko zhodnotiť ich účinnosť.  

 

Záver 

Modelovanie a simulácia rôznych systémov prináša v kombinácií s veľkým 
technologickým pokrokom v poslednej dobe obrovské výhody. Simulácia šetrí čas, 
peniaze a mnohokrát môže pomôcť ochrániť ľudské životy. V kombinácií s čoraz sa 
zvyšujúcim výpočtovým výkonom však rastú aj nároky na jej detailnosť, presnosť a 
vierohodnosť. V poslednej dobe sa pozornosť sústreďuje na agentovo orientované 
modely. Dôvodom ich veľkej popularity je hlavne fakt, že agentovo orientovaný model 
poskytuje vysokú mieru decentralizácie systému a jednotlivé prvky systému - agenti - 
disponujú veľkou mierou autonómnosti. Medzi takéto programy patria aj spomínané 
programy umožňujúce simuláciu osôb.  Je potrebné klásť veľký dôraz na aktuálnosť 
simulácie, podrobnosť, vierohodnosť, autentickosť a hlavne simulácia by mala byť 
najkvalitnejšou kópiou budúcnosti za daných podmienok. Na základe týchto 
požiadaviek sa neustále zvyšujú nároky na programové vybavenie IT počítačov. 
Príspevok preto porovnával tri najčastejšie používané programy a ich vhodnosť 
a možnosť využitia. Hlavným zistením bolo že minimálne jeden z týchto programov je 
neaktuálny a v prakticky pre súčasné požiadavky simulácií nepoužiteľný. Ďalším 
zistením bolo že vytvorenie podrobnej simulácie si vyžaduje veľké množstvo schopností 
a praktických skúseností používateľa. V súčasnosti existuje niekoľko vhodných 
programov, ktoré by mali byť začlenené do oblasti požiarnej prevencie, BOZP, statiky 
a projektovania stavieb. Využitie simulácií v praxi by mohlo znamenať zvýšenie 
bezpečnosti osôb v stavbách a zefektívnenie ich evakuácie aby sa situácia v Sao Paule 
z roku 1974 už nikdy nemusela opakovať. 

 

Táto práca bola podporená internou grantovou schémou Fakulty bezpečnostného 
inžinierstva Žilinskej Univerzity z grantu č. 201810. 
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Abstrakt: 

Príspevok je jeden z výstupov „VVÚ č. 235/2017 - Aplikačné aspekty zákona č. 171/1993 Z. z. o 
Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych a interných predpisov v 
služobných činnostiach“. Autor sa vo svojom článku zaoberá vplyvom bezpečnosti na kvalitu života 
a na právnu  úpravu migračnej politiky Európskej únie. Bezpečnosť ako súčasť kvality života je 
možné chápať ako službu, ktorú poskytuje miestna samospráva občanom, ktorých môžeme chápať 
ako jej zákazníkov. Bezpečnosť je už oddávna jednou z najsilnejšie pociťovaných ľudských potrieb. 
Miestne samosprávy sa ju snažia poskytnúť ako službu občanom. Investujú do bezpečnosti, tým sa 
snažia minimalizovať nepriaznivé determinanty, ktoré by ohrozovali občanov a mali negatívny 
dopad na ich život. Ochrana pred trestnou činnosťou a trestanie jej páchateľov je určite legitímnou 
požiadavkou. Práca vo svojej druhej časti prezentuje zakomponované do aplikačnej praxe 
najdôležitejšie právne predpisy legislatívy Európskej únie, upravujúce jej migračnú politiku. 
Spomenutá právna regulácia i napriek tomu nebola aplikovaná predovšetkým pod vplyvom 
migračnej krízy, ktorá vrcholila na Európskom kontinente v druhej polovicu roku 2015 a v roku 
2016.   

Kľúčové slová: bezpečnosť, kvalita života, miestna samospráva, občan, trestný poriadok, základné 
práva a slobody, páchateľ trestnej činnosti, kriminalita, polícia, Schengen acquis, Migračná 
politika, Európska únia. 
 
Abstract:  

This paper is an output of the Scientific Research Project No 235/2017 – The Aspects of the 
Application of Act No 171/1993 Coll. on the Police Force, as amended, and of the Related Legal 
Acts and Internal Regulations concerning the Performance of Police Duties. In his paper, the author 
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deals with the impact of security upon the quality of life. The security as part of the quality of life 
can be understood as a service provided by local self-governments to citizens whom we can perceive 
as their customers. Security has long been recognized as one of the strongest human needs. Local 
self-governments try to ensure safety as a service provided to the public. They invest in security 
trying to minimize unfavourable determinants that would endanger citizens and have a negative 
impact upon their lives. For that reason, it is necessary for leaders of municipal councils to find out 
the views of the public, compare them with their own ones, and to make use of the collected 
information. Protection against crime and sentencing of offenders is certainly a legitimate 
requirement. Thesis presents the most important acts of the European Union legislation regulating 
its migration policy. The above-metioned legal acts were not applied properly, under the impact of 
the migration crisis, which peaked in the European continent on the second half of the year 2015 
and 2016.  

Keywords: security, quality of life, local self-government, citizen, criminal code, fundamental rights 
and freedoms, perpetrator of crime, criminal activities, police, Schengen acquis, Migration policy, 
European union. 

Úvod 
V článku 1 Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že Slovenská republika je 

zvrchovaný, demokratický a právny štát. Právny štát je synonymum zákonnej alebo 
ústavnej vlády, avšak nijaká ústava na svete, a teda ani Ústava Slovenskej republiky 
nemôže zabrániť tomu, aby sa štátna moc, ktorá je vybudovaná na jej základoch, nemohla 
premeniť na totalitný štát. Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť problematike 
právneho štátu. Môžeme konštatovať, že žiadny právny štát nemôže dobre fungovať bez 
riadneho uskutočňovania svojich princípov. Sú to princípy, uznávané na medzinárodnej 
úrovni všetkými demokratickými štátmi, ktoré sú mostmi spájajúcimi jednotlivé štáty 
spoločnými ideami. Myslím si, že téma uvedeného príspevku je vysoko aktuálna 
k súčasnému dianiu v Európskej únii, ktorej spoločný právny systém stojí na pevných 
pilieroch, na princípoch právneho štátu.   
 

1. Právny štát 
Korene právneho štátu siahajú do antickej politickej filozofie, do obdobia úvah 

o štáte. „Pri zrode právneho štátu stojí bohyňa Spravodlivosti so zaviazanými očami, s 
mečom a váhami v rukách“, čo predstavuje jednotu moci a práva.[1]. Právny štát vychádza 
z gréckej naturalistickej myšlienky nomos despotes, z predstavy vlády práva. Gréci 
chápali zákon ako súčasť prírody a podľa nich zákon panoval nad každým, aj nad 
panovníkom. Zákon bol považovaný za súčasť vesmíru. Pramene o formovaní koncepcie 
právneho štátu nájdeme v dielach starovekých mysliteľov. Myšlienku o tom, že štátnosť 
je možná len tam kde vládnu zákony, rozvíjali myslitelia ako Cicero, Platón v diele 
Zákony a Aristoteles v diele Etika Nikomachova a Politika. Veľký krok vpred v teórií 
právneho štátu dosiahol významný rímsky filozof, Cicero. Vyslovil názor, že za zákony 
možno považovať iba tie normy, ktoré neprotirečia spravodlivosti, a že zákon sa musí 
vzťahovať na všetkých. Tým rozumel rovnosť všetkých pred zákonom.[2]. Podľa Platóna 
zákon bol „neobmedzeným pánom nad vládcami, a vládcovia sú len poslušnými 
poddanými v službách zákona“. [3]. Ďalej pokračuje „vidím zánik toho štátu, v ktorom 
zákon nemá silu a podlieha niečej moci. Tam, kde je zákon vládcom nad vladármi a oni 
sú jeho otrokmi, tam vidím spásu pre štát a všetky blahá, aké len môžu bohovia darovať 
štátu.“[4]. Platón rozlišoval dva druhy štátneho zriadenia, pri jednom stoja najvyššie 
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vládcovia, pri druhom zákon stojí nad vládcami. Aristoteles, Platónov žiak právo 
považoval za garanta zákonnosti a rovnosti (to nomimom kai to ison) a zákon považuje za 
výsostný produkt rozumu. Aristoteles klasifikoval štáty podľa ich cieľa. Podľa neho 
správne štáty sú také, ktorým cieľom je dosiahnuť blaho pre svojich občanov. Vo svojich 
dielach píše, že tam kde neexistuje moc zákona, tam ani štátne zriadenie neexistuje. V 
stredoveku koncepcia právneho štátu nemala taký veľký význam ako silne centralizovaný 
štát, ktorý bol podporovaný Hobbesom, Bodinom a Machiavellim. V 16.-17. storočí 
holandský právnik, Hugo Grotius využil Aristotelove myšlienky a definoval štát ako 
„dokonalé spoločenstvo slobodných ľudí, vytvorené v záujme zachovania práva a 
všeobecného úžitku“. [5]. Vychádzal z toho, že právo predchádza štátu. Počas 17. storočia 
možno zaznamenať rozvoj idey právneho štátu. Tento rozvoj prebiehal ako na americkom 
kontinente, Anglicku, tak aj na európskom kontinente. Angloamerická koncepcia 
právneho štátu má dve základné odvetvia. Jedným z nich je anglická doktrína Rule of Law, 
panstvo práva a druhým je americká verzia známa ako Due process of Law, povinnosť 
právneho postupu. Anglická doktrína súvisí s budovaním demokratického konštitualizmu, 
čo vytvorilo priestor pre rozvoj a šírenie koncepcie právneho štátu. Už v roku 1608 
anglický právnik Sir Eduard Cook v spore anglickým kráľom, Jakubom I. vyslovil svoj 
názor, že právo chráni kráľa a nie naopak. Táto myšlienka našla ústavnú podobu až 
koncom 17. storočia, pod názvom Bill of Rights (1689) – Listina práv. Tento dokument, 
ktorý vymedzil práva a povinnosti panovníka voči spoločnosti, sa stal základom 
angloamerickej koncepcie právneho štátu (Rule of Law). Rule of Law sa spája s menom 
anglického konštitucionalistu Alberta Venna Diceya. Vo svojom diele, Úvod do štúdia 
ústavy, píše o hlavných princípoch hmotnoprávneho princípu Rule of Law:  

1. „Nikto nemôže byť potrestaný alebo povinný strpieť zásahy do svojej  osobnej integrity 
alebo majetku, pokiaľ neporušil právne predpisy a táto skutočnosť nebola ako taká 
kvalifikovaná súdom. 

2. Nikto nemôže byť postavený nad zákon.  
3. V štáte má existovať vláda práva a nie vláda ľudí.“ [6]. 

Ďalším predstaviteľom anglickej koncepcie právneho štátu bol John Stuart Mill, 
anglický filozof, logik a ekonóm. Podľa neho idea právneho štátu odvodzuje svoj zrod od 
myšlienky nevyhnutnej obrany pred priveľmi silnou mocou. Jej základom je reflexia 
vzťahu občan - štát. Podľa Alexandra Bröstla „iní autori používajú pojem Rule of Law na 
vyjadrenie koncepcie spravodlivosti.“ [7]. V tomto prípade sú pojem Rule of Law a pojem 
process of law spríbuznené. Právo na riadny proces definuje už aj Magna Charta 
Libertatum. Ako formulácia práva sa prvý raz použila v roku 1345 v Statute of 
Westminster Eduardom III. Americká predstava o práve na spravodlivý proces má svoje 
korene v dokumente Virginia Bill of Rights, ktorý vypracoval George Mason v roku 1776. 
Dokument vychádzal z Magny Charty Libertatum, ktorá fixovala že ľudia majú isté 
neodňateľné práva, ako je právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. Právo na 
spravodlivý proces má svoju procesnoprávnu (požiadavka na spravodlivý a riadny súdny 
proces) aj hmotnoprávnu (požiadavka na ochranu slobody pred svojvôľou) dimenziu. V 
prípade porušenia práva je garantované právo na spravodlivý proces, čo znamená, že:  

a) každý má právo na sudcu vo svojej veci , 
b) obvinený musí byť oboznámený o vznesení obvinenia a má právo vyjadriť sa ku 

všetkým skutočnostiam. ktoré sa mu kladú za vinu, 
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c) nikoho nemožno odsúdiť bez toho, aby sa vyjadril ku všetkým skutočnostiam, 
ktoré sa mu kladú za vinu. 

Spravodlivý proces má určité princípy, ktoré možno zhrnúť do týchto bodov: 
a) polícia má prísne vymedzené práva, 
b) nikoho nemožno zadržať bez jasného písomného obvinenia, ktoré uvádza, 

z akého porušenia zákona je podozrivý; zadržaného treba informovať o právach 
(napr. právo na obhajobu, právo odoprieť výpoveď…),  

c) platí zásada prezumpcie neviny,  
d) občanov nemožno nútiť, aby svedčili sami proti sebe - právny systém nepripúšťa 

vynútené priznanie,  
e) nemožno dva razy trestať za ten istý čin. 
 

Americký model právneho štátu vychádza z týchto zásad: 
Právo na slušný proces , ak sa človek dostane do rozporu so zákonom:  

a ) obvineného treba oboznámiť s právami - telefonát rodine, právo na advokáta, právo 
nevypovedať, 

b)  nemožno obvineného fyzicky ani psychicky týrať, 
c ) domovej prehliadky na základe rozhodnutia súdu, sa musí zúčastniť jedna 

nezainteresovaná osoba,  
d ) právo na verejný súdny proces, 
e ) právo odvolať sa, žiadať o milosť. [8]. 

V dnešných dňoch Ústava USA obsahuje dodatok, ktorý vyhlasuje, že nikto nemôže 
byť pozbavený života, slobody alebo vlastníctva bez riadneho procesu („no person shall 
be deprived of life, liberty or property without due process of law“). [9]. Na takýchto 
princípoch sa budujú základy ústavného práva, ktoré slúžia ako ochrana a záruka občanom 
voči zneužitiu štátnej moci.  

Koncepcia právneho štátu v kontinentálnej Európe vychádza z nemeckej koncepcie 
z 14. storočia, z koncepcie „rechtsstaatu“. Podľa toho štát je viazané právom a má presne 
vymedzené právomoci. Chápal sa ako antitéza policajného štátu. Medzi charakteristické 
znaky rechtsstaatu patrí osobnosť človeka ako základná spoločenská hodnota a panstvo 
zákona, čo zaväzuje všetky štátne orgány. Filozofický základ teórie právneho štátu 
vytvoril nemecký mysliteľ Emmanuel Kant, ktorý navrhol pojem právny štát. „Základom 
teórie právneho štátu je myšlienka zvrchovanosti zákona vo vzťahoch spoločnosti a štátu, 
vo vzťahoch štátu a občana.“ [10].  Podľa neho bolo funkciou štátu iba zaisťovať právo. 
Jeho idey nájdeme v dielach Myšlienky k všeobecným dejinám v svetoobčianskom 
zmysle (1784) a Metafyzické základy právnej vedy (1797). Ďalším významným 
predstaviteľom tejto koncepcie bol Wilhelm von Humboldt. Základ právneho štátu videl 
v zabezpečení právnej istoty každého jednotlivca, o čom svedčí jeho spis Myšlienky z 
pokusu o určenie hraníc pôsobnosti štátu (1792) Myslitelia v 19.storočí sa zaoberajú 
otázkami kontroly štátnej správy a ich teórie sú namierené proti policajnému štátu 
(Polizeistaat). Osobnosťami tejto doby boli Otto Bähr, Rudolf von Gneist a Johan Caspar 
Bluntschli. Bähr tvrdí, že právny štát „pozdvihuje právo na základnú podmienku svojho 
bytia, že to je štát, v ktorom sa celý čulý život – individuálny i spoločenský – bez ujmy na 
nevyhnutnej slobode pohybuje v medziach základných právnych noriem.“ [11].  Johann 
Caspar Bluntschli pod právnym štátom rozumie kooperáciu troch zložiek, a to ochranu 
práv jednotlivcov, materiálny prospech a duchovné pozdvihnutie. Podľa neho právny štát 
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je nesprávny pojem na pomenovanie ideálneho štátu, a za správne považuje pojem 
konštitučný (ústavný) štát. Robert von Mohl zase pojem konštitučný štát považuje za 
obmedzujúci a nahradil ho pojmom rozumný štát. Na základe teórií týchto významných 
mysliteľov môžeme konštatovať, že podstatou právneho štátu je zásada postupu štátu na 
základe práva a zasahovania štátu do života jednotlivca musí byť vždy v súlade s ústavou 
a zákonmi.  

Právny štát by som charakterizoval nasledovne:  
      Je to „štát, kde štátna moc sama seba obmedzuje, vopred danými, všeobecne 
záväznými pravidlami platiacimi bez výnimky pre každého. Štátne orgány tohto štátu 
môžu konať len to, čo im dovoľuje zákon. Občania môžu robiť všetko, čo im zákon 
nezakazuje. Majú teda istotu, že moc nebude zasahovať do ustálených právnych vzťahov 
neočakávanými a nepredvídateľnými zásahmi.“ [12]. Z toho môžeme vyvodiť, že 
základnou myšlienkou právneho štátu je diferencovanie vzťahu k právu zo strany štátu a 
jeho orgánov a zo strany občanov.  Demokratický právny štát tvorí veľké množstvo 
navzájom sa podmieňujúcich princípov.  

Medzi princípy právneho štátu patria predovšetkým: 

1. princíp obmedzenej vlády (limited government), 
2. princíp ústavnosti a zákonnosti, 
3. princíp deľby a kontroly moci, 
4. princíp nezávislosti súdnictva, 
5. princíp garancii základných ľudských práv, 
6. princíp právnej istoty. 

   Jedným základným pilierom právneho štátu, kde vládnu zákony a nie ľudia, je 
princíp obmedzenej vlády, tzv. limited government. V takomto štáte štátne orgány 
uskutočňujú svoje právomoci na základe práva a v medziach práva. Tento princíp 
napomáha k tomu, aby štátne orgány vykonávali štátnu moc obmedzene a v prospech 
občanov. Existencia demokratického právneho štátu nesúvisí len s limitovaním moci štátu, 
ale je závislá od existencie rozvinutej občianskej spoločnosti. Je tu len otázka hľadania 
miery, limitu zasahovania štátu do života spoločnosti. V realizačnej rovine v extrémnej 
polohe to môže viesť k totalite občianskej spoločnosti, prípadne anarchií, alebo na druhej 
strane etatizmu štátu. V 19. storočí sa viedol vedecký spor o tom, aké je správne rozdelenie 
medzi priestorom jedinca, ktorý má nárok na slobodu a medzi štátom, ako regulujúcou 
inštitúciou. Zakladateľ berlínskej univerzity, Wilhelm von Humboldt vo svojom diele 
„Jedinec a moc“ vytvoril hranice medzi štátom a spoločnosťou. Podľa neho štát môže 
zasahovať len do tých záležitostí občanov, ktoré oni sami nie sú schopní zabezpečiť. Štát 
slúži na ochranu právneho poriadku a nemôže potláčať individualitu jedinca. Z 
humboldtových myšlienok sa vykryštalizoval princíp „obmedzenej vlády“, ktorý nájdeme 
v ústavách demokratických štátov. Je tam aj požiadavka na vytvorenie ústavných bariér, 
kvôli limitovaniu zasahovania štátu do základných ľudských práv a slobôd občanov. Aj 
Ústava Slovenskej republiky obsahovo akceptuje všetky rozhodujúce princípy a 
neobmedzuje sa len na ich pojmové zakotvenie či formálno-štrukturálne naznačenie, ale 
obsahuje aj celý rad ustanovení, v ktorých jednotlivé princípy nachádzajú svoje reálne 
vyjadrenie. Také myšlienky presadzoval aj Carl Schmitt v roku 1928. Podľa neho „ústava 
nie je iba mocou a leskom štátu, ale slobodou, ochranou občanov pred zneužitím moci“. 
[13].  To znamená, že akokoľvek je jednotlivec podriadený mocenskej a právnej hierarchií 
štátu, ľud ako zákonodarca, zaväzuje demokratický štát k službe v prospech človeka. V 
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21. storočí právne systémy demokratických štátov umožňujú občanom konať všetko, čo 
zákonom nie je zakázané, ale štátne orgány môžu konať iba na základe zákona a v 
medziach zákona. V nedemokratických štátoch vládne opak. To znamená, že občanom je 
dovolené to, čo im zákon priznáva, ale štátne orgány môžu konať to, čo im nie je zakázané. 
Nedemokratické štátne zriadenie, teda protiklad právneho štátu môžeme charakterizovať 
tým, že vôbec negarantuje ľudské práva, alebo len v obmedzenej miere, napríklad v 
podobe občianskych práv. Ďalej štátna moc používa mimo právne metódy regulácie 
založené na represií, na potláčaní. Tendencia zasahovať do všetkých oblastí života 
spoločnosti a jednotlivca je príznačná pre totalitný štát. Črty totalitárneho štátu sa objavili 
už v 18. a 19 storočí (policajný štát) a neskôr okolo 20. rokov 20. storočia (moderný 
totalitný štát). Príkladom absolutistického policajného štátu bolo Prusko počas panovania 
Fridricha Wilhelma I. Snahou policajného štátu je do najmenších detailov upravovať život 
poddaných a zasahovať do ich súkromnej sféry. V policajnom štáte nemal občan nijakú 
účinnú ochranu. Moc sa koncentrovala v exekutíve. Z dominantného postavenia exekutívy 
v policajnom štáte tiež vyplýva, že orgánom štátnej správy je dovolené všetko, okrem 
toho, čo im nie je zakázané. Občanom je dovolené len to, čo im právo priznáva, všetko 
ostatné je im zakázané. Modernou formou policajného štátu je totalitný štátny režim. 
Totalitná moc neumožňuje rozvoj občianskej spoločnosti. Nárokuje si úplne ovládať život 
jednotlivca. V spoločnosti existuje len jedna ideológia, na ktorú má výlučne vlastnícke 
práva štát alebo politická strana. Opozícia sa potláča a likviduje, platí zákaz vytvárania 
politických strán. V totalitnom štáte sa nerealizuje ani deľba moci. Štátna moc sa 
koncentruje v rukách vodcu. Význam strácajú aj zastupiteľské orgány, voľby sú len 
formálne. Súdna moc je politizovaná, a preto nemožno hovoriť ani o nezávislosti 
súdnictva. [14]. Základnými prejavmi totalitarizmu 20. storočia sú fašizmus 
a socialistický totalitarizmus. Fašizmus má svoj pôvod v Taliansku. Po prvej svetovej 
vojne tu vznikla skupina „fasci di combatimento“, ktorej členmi boli najmä vojaci, 
monarchistická inteligencia a stredné vrstvy. „V znaku mali starorímske „Fasces“ – 
zväzok prútov ovinutých červenými remeňmi so sekerou uprostred. Odtiaľ sa odvodzuje 
aj názov „fascizmo“ – fašizmus. [15]. Výraz totalitarizmus vstúpil do európskeho 
povedomia okolo roku 1926, keď ním taliansky liberáli označovali výsledok volieb, v 
ktorých získali väčšinu fašisti. Totálna podriadenosť človeka štátu bola pertraktovaná ako 
kolektívny zmysel života. Ovládanie ľudí nesleduje prospech jednotlivca, ale štát to robí 
v záujme národa ako celku, aby mohol uplatniť svoju moc. Moderný totalitárny štát vo 
svojej Marxistickej podobe ponúka premyslený pokus o legitimáciu. Argumentuje novým 
typom socialistického človeka a smerovaním k spoločnosti, v ktorej moc stratí svoje 
opodstatnenie. Socialistický totalitarizmus doplnil politickú, ideologickú a morálnu 
závislosť jednotlivcov a spoločnosti od štátu závislosťou ekonomickou. Socialistická 
jednota moci a vlastníctva znamenala úplné pohltenie jednotlivca aj občianskej 
spoločnosti štátom. Spoločnými znakmi oboch typov štátov sú koncentrácia politickej 
moci, zasahovanie do hospodárstva alebo určovanie svetonázorovej orientácie. Totalitárny 
štát si robí nárok na bezvýhradnú poslušnosť voči právu, ale aj na zmýšľanie ľudí. Štát 
nepokladá za potrebné prezentovať rôzne politické názory, ani podnecovať jednotlivcov k 
slobodnej tvorbe názorov. Každý totalitárny režim utláča potencionálnych protivníkov 
a disciplinuje spoločnosť pomocou mechanizmov šírenia strachu. [16]. Zákonnosť a 
ústavnosť patria medzi najdôležitejšie znaky právneho štátu. Môžeme konštatovať, že 
ústavnosť je jadrom zákonnosti. Tento princíp spočíva v presnom vymedzení právomoci 
štátnych orgánov a stanovuje postup a prostriedky orgánov pri výkone štátnej správy. 
Viazanosť štátu vlastným právom je základom právneho štátu, čo reguluje prostriedky 
moci štátu a obmedzuje ich použitie. Zákonnosť a ústavnosť by mali byť univerzálnymi 
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metódami štátnej činnosti v demokratických štátoch. Nedemokratické štáty možno 
charakterizovať práve opakom, to znamená, že prekračujú rámec stanovený zákonom s 
použitím nelegálnych sankcií a postupov. Ústavnosť možno vymedziť z formálneho ako 
aj z materiálneho hľadiska. Z formálneho hľadiska ústavnosť znamená dodržiavanie 
ústavy, ústavných zákonov, ako aj medzinárodných zmlúv.  

Z materiálneho hľadiska ústavnosť charakterizujeme ako „právo na ústavu, ktorá 
zabezpečí základné práva a slobody a zakotví demokratickú štruktúru štátnej moci, ale tiež 
právo na nemeniteľnosť demokratických ústavných princípov. Ústavnosť je jadrom 
zákonnosti, najmä jej zásada všeobecnej viazanosti všetkých platným právom a zásada 
postupu štátnych orgánov a štátnych inštitúcií na základe zákona.“ [17].  Zákonnosť, alebo 
legalita znamená, že štátna moc je vykonávaná právne upraveným spôsobom, teda je 
vykonávaná v zhode s právom. Je to metóda regulácie správania sa subjektov v právnom 
štáte. Tento princíp je všeobecne záväzný, platí pre všetkých na základe princípu rovnosti 
pred zákonom. Štátna moc obmedzuje aj samu seba, aj keď len moc je tvorcom práva. V 
právnom štáte sa občas legalita prepletá s legitimitou. Pod pojmom legitimita rozumieme 
„buď súhlasné hodnotenie (normatívnu legitimáciu) štátnej moci, alebo jej skutočné 
schválenie (sociologickú legitimáciu). Pojem legitimita sa pôvodne začal používať v 
19.storočí v súvislosti s reštaurovanými monarchistickými systémami – na zvýraznenie 
ich odlišností od nelegitímnych napoleonovských monarchií, či dokonca revolučných 
režimov.“ [18].  Vzťah legality a legitimity často obsahuje rozporné stránky. Legitimita 
niekedy môže pôsobiť proti legalite, napríklad pri porušovaní ústavy, alebo keď formálne 
dodržiavanie zákona má za následok narušenie princípov demokratickej spoločnosti. 
Každý zákon, ktorý je súčasťou daného platného právneho poriadku, vychádza z intencií 
a princípov zakotvených v ústave. Základnou zásadou právneho poriadku je súlad nižších 
právnych noriem so základným zákonom. Naša ústava v článku 120 zakotvuje, že vláda 
môže vydávať nariadenia len v medziach zákona a článok 123 stanovuje ministerstvám a 
ostatným štátnym orgánom, že  všeobecne záväzné právny normy môžu vydávať len ak 
ich na to splnomocní zákon. Znamená to delegovanú normotvorbu, ktorá musí rešpektovať 
princíp zvrchovanosti ústavy a zákona. Princíp zvrchovanosti ústavy je charakteristický aj 
svojimi formálnymi znakmi. Medzi ne patrí osobitný spôsob schvaľovania, označenie, 
písomná forma, najvyššia právna sila. [19].   

V demokratických štátoch ústavu považujeme za primárnu normu, ktorá určuje 
všetky základné vzťahy v spoločnosti. Stupňovitú výstavbu právneho poriadku, hierarchiu 
a platnosť celého právneho systému definoval Hans Kelsen nasledovne: „Ak skúmame, 
prečo je tento zákon záväznou normou a prečo patrí do sústavy právneho poriadku, 
dôjdeme k určitému ústavnému zákonu. Ak pátrame ďalej, môžeme dôjsť k jednému alebo 
viacerým ústavným zákonom, ktoré boli prijaté podľa skoršej ústavy, až dospejeme k 
ústave ako prvej a prvotnej právnej norme.“ [20].  Základy písaných ústav môžeme hľadať 
v 18. storočí, kedy americká a francúzska revolúcia vyústili do prijatia ústavy vo 
formálnom zmysle, teda písanej ústavnej listiny. Klasickú definíciu ústavy takto 
formuloval Henry Saint – John Bolingbroke: „Ústavou rozumieme... súbor zákonov, 
inštitúcií a zvyklostí odvodených od určitých stanovených princípov rozumu,... ktoré 
tvoria všeobecný systém, v zhode s ktorým spoločnosť súhlasila, že bude ovládaná.“ [21].   
Jeho myšlienky o ústave nájdeme rozpracované v diele Traktát o stranách. O nemeckej 
ústavnej teórii môžeme konštatovať, že vychádza z existencie formálnej ústavy alebo 
ústavy vo formálnom zmysle, hoci to ešte neznamená, že štáty ktoré nemajú písanú ústavu, 
napr. Veľká Británia, nemôžu byť právnymi štátmi. V dejinách vyspelých štátov sa často 
stretneme s problematikou rozporov medzi právnymi normami, preto sa vytvorilo celý rad 
pravidiel na riešenie takýchto situácii. Sem patrí napr. pravidlo lex posterior derogat priori 
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(neskoršia norma ruší skoršiu), lex specialis derogat legi generali (špeciálna norma ruší 
všeobecnú normu) a lex superior derogat legi inferiori (vyššia norma ruší nižšiu). 
Samozrejme ani tieto princípy sa neuplatnia vždy a všade.  

      Pojem právny štát je v dnešných dňoch súčasťou právnej kultúry civilizovaného 
sveta. Mnohé štáty, ako aj Slovenská republika preto sa hlásia k tejto idei, lebo aplikácia 
základných princípov právneho štátu sa často stáva kritériom pre posudzovanie 
demokratickosti štátov. Koncepcia právneho štátu rešpektuje, že nadvláda sa v žiadnom 
štáte nedá úplne vylúčiť. "Počas uplynulých dva a pol tisícročí (od Platóna) sa ľudstvo 
mohlo presvedčiť, že absolútne dokonalý štát je nerealizovateľným ideálom. Riešenie, 
ktoré ponúkol Rousseau dobrovoľným stotožnením dvoch vôlí [t.j. vôle všetkých 
(indivíduí) a všeobecnej vôle (spoločnosti)], zlyhalo. Utópia by síce ako východisko zo 
slepej uličky mohla ponúknuť zánik štátu, čím ho však nahradiť? Našťastie sa ľudstvo 
v historickom procese dopracovalo k určitým princípom legitimity vlády, ktoré 
predpokladajú minimum násilia a dobrovoľnú poslušnosť. Koncepcia právneho štátu 
rešpektuje, že nadvláda sa v žiadnom štáte nedá úplne vylúčiť. Právny štát je pokusom 
o obmedzenie štátnej nadvlády v prospech spravodlivosti, aby zosúladil štátnu moc 
s rešpektovaním sebaurčenia každého jednotlivca."  

 

2. Medzinárodná ekonomická migrácia v rámci EÚ v právnej úprave 
migračnej politiky Európskej únie 

Azda všetky práce venované migrácii v Európskej únii začínajú konštatovaním, 
že slobodný pohyb občanov je základným právom, jednou zo štyroch základných slobôd 
v únii. Už od počiatkov európskej integrácie to tak definuje a za cieľ spoločnej politiky 
kladie niekoľko medzinárodných právnych aktov. Napriek tomu sa tak stále nedeje 
v zmysle pôvodných predstáv a predsavzatí, národné štáty akosi očakávateľne bránia 
svoje záujmy pred záujmami širšieho spoločenstva, ktorého sú členmi.  

Ekonomická spolupráca bola jednou zo základných myšlienok, ktoré stáli pri 
počiatkoch utvárania sa širšieho nadnárodného spoločenstva krajín v Európe. Zo 
spolupráce štátov však mali ťažiť najmä ich občania, a tak sa základnými kameňmi 
uskutočňovanej koncepcie okrem iných stalo aj rozširovanie práv a  slobôd. S odstupom 
času možno za významné považovať najmä umožnenie voľného pohybu osôb – prvýkrát 
v histórii Európy na území tak veľkého rozsahu. Šestica zakladajúcich členov 
Spoločenstva tým výrazne zasiahla do povahy migrácie vytrhnúc ju na svojom území 
z kontextu podmienok a okolností, aké boli dovtedy známe. 

S postupom času sa problematika migrácie stáva aj v globálnom meradle viac 
a viac zložitejšou, prekonávajúc významné premeny. Charakter migrácie v minulosti 
bol preukázateľne odlišný a tak aj odpoveď na otázku, prečo cudzinec prišiel do krajiny 
imigrácie, je iná, či dokonca je týchto odpovedí mnoho, niekoľko súčasne. A na pozadí 
takto navodeného kontextu môžeme nahliadať aj špecifickú oblasť ekonomickej 
migrácie medzi členskými krajinami súčasnej Európskej únie (EÚ). Práve 
medzinárodná ekonomická migrácia v rámci EÚ je predmetom skúmania tejto 
diplomovej práce. Znamená to konkrétne, že sme v záujme precizovania analyzovanej 
oblasti a jej hlbšieho štúdia ponechali stranou migráciu z tretích krajín ako aj presuny 
obyvateľstva vo vnútri jednotlivých členských štátov EÚ.   
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Ekonomická migrácia vo vnútri EÚ je pozitívnym prínosom pre jednotlivé štáty 
Únie. Cieľom práce je popri priblížení širokej témy práve overenie tejto hypotézy. Pri 
jej overovaní sa pokúsim o bližšie nahliadnutie možných kladných a záporných 
prejavov migrácie v podmienkach EÚ – pre potreby postulovanej hypotézy 
predovšetkým na strane krajín tak cieľových ako aj krajín pôvodu migranta. Kľúčovú 
pozíciu pri nahliadaní komplexného javu migrácie priznávam pri skúmaní hypotézy 
členským krajinám z toho dôvodu, že práve oni sa na základe konkrétnych potrieb 
a očakávaní podieľajú na utváraní politík EÚ a tým môžu zásadne pôsobiť aj na oblasť 
slobodného pohybu osôb v rámci Únie. Za úspešné overenie hypotézy potom budem 
považovať taký záver analýzy, v ktorom v relevantnej miere prevládnu pozitíva nad 
negatívami, ktoré sa s migráciou môžu vo väčšej či menšej miere spájať. Prehliadať pri 
predmete tejto práce nemožno ani tú skutočnosť, že v rámci Európskej únie funguje 
vzájomný trh a ekonomiky členských krajín sú v značnej miere prepojené, nielen 
v oblasti pôsobenia spoločnej meny. Úspechy i zlyhania jednotlivých krajín sa preto 
v dôsledku vzájomného spojenia prejavujú celkom inak, ako by to bolo v prípade úplne 
nezávislých krajín. Aj preto v kontexte tejto práce treba zvažovať najmä tie možné klady 
a zápory migrácie, ktoré sú relevantné v prostredí EÚ.  

 

2.1. Fenomén migrácie 

Migrácia ľudí je široký fenomén1 rozoznateľný v priestore a čase už od dôb 
prehistórie. Vo všeobecnosti ide o akékoľvek ľudské presúvanie sa, sťahovanie sa 
z jednej oblasti do druhej. Je však množstvo dôvodov a veľa dôsledkov, ktoré 
s migráciou priamo či nepriamo súvisia. A úmerne k tomu je aj nemálo teórií 
a konceptov, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Ja sa budem zaoberať všeobecným 
základným náhľadom do tejto problematiky, možným členením migrácie, faktormi, 
ktoré na ňu vplývajú, no a v neposlednom rade priblížením viacerých pojmov, ktorých 
ozrejmenie sa žiada skôr, než budeme hovoriť o hlavnom predmete práce – o 
ekonomickej migrácii medzi členskými štátmi Európskej únie. 

 

 

 

 

                                                        
1 Či podľa niektorých dokonca jeden z globálnych problémov ľudstva, lebo „má schopnosť ovplyvňovať 
a pretvárať rôznorodé spoločenské štruktúry – politickú, ekonomickú, sociálnu, kultúrnu, demografickú 
a geografickú“. DRBOHLAV, Dušan: „Migrace v ČR a ve světě; demografické a ekonomické aspekty“ – 
prezentácia v rámci verejnej debaty – seminára „Pracovní migrace do České republiky“ v Senáte Parlamentu 
ČR 30.6.2004. 
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2.2. Čo znamená migrácia? 

 Migráciu2 (z lat. „migratio“ – sťahovanie, premiestnenie, cestovanie) možno 
najjednoduchšie definovať ako premiestňovanie jednotlivcov či skupín 
v geografickom priestore za účelom zlepšenia ich aktuálnej situácie3.  

 

Základným a hlavným cieľom migrácie je zlepšenie aktuálnej situácie 
migranta4. Ľudia najčastejšie migrujú vo všeobecnom očakávaní lepšieho života, s 
vyhliadkou zvýšenia sociálnych štandardov alebo v snahe zaistenia bezpečnosti sebe či 
svojej rodine. Ide o dávny ľudský fenomén, ktorý možno nahliadať okrem iného aj 
historicky, lebo ľudia sa presúvali z najrôznejších pohnútok už od dávna5 a nie je tomu 
inak ani dnes. Naopak, predpokladať možno ešte zintenzívňovanie migrácie 
s postupovaním procesu globalizácie, ktorý podporuje migráciu ako presun ľudí 
v „zmenšujúcom sa svete“. Vidieť treba aj iný rozmer migrácie. Jej nezanedbateľný 
presah medzi množstvom jednotlivých vedných disciplín. Zasahuje oblasť práva, ide 
o fenomén sociálny, politický, ekonomický ako aj psychologický. Zahŕňať môže 
dokonca aj ekologické aspekty. Následne dokáže radikálne meniť politiky štátov a život 
ich spoločností. O to viac si zasluhuje pozornosť a skúmanie. Dnes je fyzické 
migrovanie osôb výrazne jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Migrácia tak 
nadobúda dosiaľ nezažitý charakter a rozmery. Aj preto vstupujú do hry regulátory 
migrácie, ktoré sa ju snažia kontrolovať, obmedzovať či dokonca znemožňovať. Ide 
napr. o politické opatrenia, nástroje práva či konkrétne prejavy migračnej politiky na 
hraniciach národného štátu6. Týmto snahám dostať sťahovanie ľudí pod kontrolu by 
však malo predchádzať dobré poznanie širokej problematiky migrácie a jej pozadia.  

 

 

                                                        
2 Migrácia podľa Slovníka spoločenských vied je „pohyb, (presun, premiestnenie, sťahovanie sa) jednotlivcov 
alebo sociálnych skupín v geografickom priestore v rámci územia štátu (vnútroštátna migrácia) alebo i medzi 
štátmi (medzinárodná migrácia), ktorý má formu emigrácie (vysťahovalectva, odsťahovania do zahraničia) 
alebo imigrácie (prisťahovalectva). Do migrácie sa nezaraďuje cestovanie, pohraničný styk, útek zo štátu 
a podobne.“ (In: Slovník spoločenských vied, str. 147.) Slovník cudzích slov migráciou jednoducho rozumie 
„sťahovanie obyvateľstva v rámci jednej krajiny alebo z jednej krajiny do druhej“. (In: Slovník cudzích slov, 
str. 404.) Encyklopedie politiky zas v súvislosti s migráciou hovorí o „presídlení obyvateľstva“. [22] 
3 Na základe štúdií viacerých materiálov o migrácii sám volím a štylizujem práve takúto definíciu, ktorá na 
rozdiel od strohých konštatovaní „sťahovania“ či „presídlenia“ poukazuje na konkrétne pozadie migrácie 
a významnú rolu migranta v nej (ten je jej vedomým subjektom a nositeľom). Platí to obzvlášť, ak 
vysvetlíme, že migráciou v pravom slova zmysle nie je nútené vysídlenie obyvateľstva. Za zmienku stojí tiež 
náhľad ekonomickej vedy, podľa ktorej je migrácia „označovaná ako mechanický pohyb či mechanická zmena 
obyvateľstva. Je daná priestorovou mobilitou osôb medzi dvoma územnými jednotkami (vnútroštátna) a medzi 
štátmi (zahraničná).“ [23].    
4 „Motívom každej migrácie je zlepšenie súcej situácie. Ľudia sa aj v najkrajnejších situáciách rozhodujú 
relatívne racionálne.“ [24] 
5 Dokumentovať to možno už na veľkom sťahovaní národov, dobyvateľských výpravách, misijnej činnosti, 
osídľovaní nových krajín a kontinentov, na židovskej diaspóre, na úniku pred živelnými pohromami - 
prírodnými katastrofami, na vysídlení miliónov Nemcov po druhej svetovej vojne, zmieniť možno aj milión 
palestínskych utečencov po vzniku štátu Izraelu či dôsledky rozdelenia Juhoslávie a i. 
6 Tejto problematike sa budem konkrétnejšie a širšie venovať v 2. kapitole pojednávajúcej o migračných 
politikách. 
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2.3. Determinanty migrácie 

 Jestvuje viacero faktorov, ktoré podnecujú migráciu a viacero takých 
premenných, ktoré vplývajú na rozhodovanie o nej, teda vplývajú na voľbu migrácie. 
Konkrétne ide o celý rad faktorov, v ktorých zohráva základnú rolu porovnanie 
individuálnych nákladov a prínosov migrácie. Motívy migrácie plynú predovšetkým 
z rozdielnej aktuálnej (reálnej) situácie migranta a očakávanej situácie. Na základe tohto 
náhľadu som aj vyššie zadefinoval migráciu pre potreby tejto práce. Pri očakávaniach 
spojených s migráciou musí migrant zvažovať aj mieru rizika, ktorú podstúpi 
v prípade, že sa odhodlá zameniť svoju konkrétnu, aktuálnu a dobre známu situáciu za 
nejakú inú, iba tušenú, predpokladanú situáciu v inom regióne či dokonca krajine. 
Okrem tohto rizika (migrant aj pri vysokom stupni informovanosti nevie úplne, čo ho 
v prípade pozitívnej voľby čaká) treba zohľadňovať aj náklady na migráciu. Tie 
nemusia byť len finančné, ale môžu vystupovať napr. aj v psychickej rovine – čo 
migrant vníma ako potenciálne bariéry či obeť, ktorú musí migrácii priniesť, ako sa 
prispôsobí novému prostrediu, novej kultúre, spôsobom a zvykom, ako bude vedieť 
v novom prostredí komunikovať7 atď. Náklady môžeme následne v ekonomickom 
duchu nahliadať ako priame a nepriame. Priame náklady spojené s migráciou môžu 
byť náklady na sťahovanie, dopravu, adaptáciu v novom prostredí (migrant sa musí 
zorientovať v krajine, meste, jazyku a pod.), bývanie. Nepriamymi môže byť ušlý 
príjem v domovskej krajine – ak zohráva pri rozhodovaní potenciálneho migranta rolu, 
možno predpokladať, že skôr bude migrovať nezamestnaný človek, alebo tiež naopak, 
že pravdepodobnosť migrácie z krajiny, kde je štedrý sociálny systém, je nižšia.  
 Mobilitu migranta však takisto predurčujú ďalšie faktory a demografické znaky 
[25]. Zmieniť treba vek a dosiahnuté vzdelanie či sociálny status8  – podľa viacerých 
výskumov sú k migrácii náchylnejší ľudia mladší9, s vyšším vzdelaním a ľudia bez 
rodinných záväzkov10. Medzi danými charakteristikami a voľbou migrácie teda existuje 
pozitívna korelácia. Rolu zohráva aj vzdialenosť (ako aj logistická dosažiteľnosť) 
a príbuznosť11 potenciálnej cieľovej krajiny. Čím je konkrétna krajina geograficky 
a kultúrne bližšia, tým väčšia je pravdepodobnosť voľby migrácie. Prehliadnuť či 
opomenúť nemožno stupeň informovanosti o situácii v cieľovej krajine. Teda či má 
potenciálny migrant k dispozícii dostatok relevantných informácií o krajine, do ktorej 
chce odísť, či vie, aká je v nej situácia a pomery, aké predpoklady musí spĺňať, aby 
znížil riziko spojené s migráciou a aby v danej krajine dosiahol konkrétny cieľ, ktorý 
sleduje a ktorý sme vyššie zadefinovali zatiaľ vo všeobecnej rovine ako snahu 
o zlepšenie svojej aktuálnej situácie. K efektívnejšiemu sledovaniu tohto cieľa 
                                                        
7 Nemám na mysli iba problematiku jazyka, ale širšie poňatú komunikáciu – celú škálu znakov a symbolov 
či dokonca postupov príznačných pre konkrétnu spoločnosť, národ.  
8  Pozri tiež poznámku pod čiarou o rodinnej migrácii č. [11].   
9 Mladí ľudia „sú sociálne adaptabilnejší a zvykajú si na život v novej krajine a kultúre jednoduchšie ako 
starší“. [26] Pokiaľ ide o ekonomickú migráciu, treba uviesť, že mladí ľudia sú „vďaka nižším finančným 
nárokom, vyššej pružnosti, lepším jazykovým znalostiam  a samozrejme nižšiemu veku, ktorí ich „robí“ 
perspektívnejšími pre zamestnávateľov, oveľa ľahšie zamestnateľnou skupinou“. Tamtiež, str. 6. 
10 Pozri napr. [25].  
11 Ale aj spoločná história – napríklad koloniálna minulosť (migranti smerujúci do Francúzska z jeho 
bývalých kolónií, podobne prípad bývalého britského impéria). Osobitý prípad môže tvoriť skúsenosť Česka 
a Slovenska, kde však azda viac než spoločná minulosť migrácii napomáha pozitívne nazeranie na vzájomné 
vzťahy plynúce zo spoločnej minulosti (aj rozdelenie Československa sa udialo mierovým spôsobom) 
a jazyková, kultúrna i geografická blízkosť.  
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a k zníženiu rizika plynúceho z migrácie tiež dopomáha, ak v cieľovej krajine už 
existuje komunita jeho krajanov12, alebo tam žijú jeho príbuzní13. Na rozhodovanie 
o migrácii môže ďalej kladne pôsobiť znalosť jazyka, uznanie kvalifikácie v cieľovej 
krajine a pod.  

 Toto všetko možno považovať za tie faktory, ktoré viac či menej kladne alebo 
záporne pôsobia na rozhodovanie sa o migrácii. Týmto faktorom však predchádzajú ešte 
iné, ktoré by som označil za akési „spúšťače“ migrácie, lebo ju iniciujú a stoja na 
začiatku celého procesu. Za takýto „spúšťač“ podľa môjho názoru nemožno považovať 
samotnú skutočnosť, že človek je mladý (a napokon, nie všetci mladí migrujú, ako ani 
nie celá staršia časť populácie ostáva v starobe na rovnakom mieste), na druhej strane 
však vnútornú nespokojnosť s konkrétnou situáciou či podmienkami za takýto spúšťač 
považovať môžeme. Ako moment, kedy človek začne reálne uvažovať o zmene 
prostredia, v ktorom žije. Preto spomedzi všetkých faktorov a predpokladov migrácie 
vymedzujem do popredia tie, ktoré považujem za akési objektívne dané skutočnosti, 
hoci je tento bod diskutabilný. Svoj úmysel preto dokladám na výrazne odlišných 
faktoroch. Jeden človek, ktorý je mladý a druhý, ktorý je z konfliktnej oblasti, v ktorej 
sa bojuje, nie je stála situácia a pod. Migráciu si určite skôr volí (a vôbec o nej uvažuje) 
niekto, kto je s niečím nespokojný (alebo mu niečo hrozí) a až následne treba 
zohľadňovať, že skôr bude migrovať ten spomedzi nespokojných, ktorý je – napríklad 
– mladý. Popri štúdiách migrácie teda vidím stále priestor na terminologické doladenia, 
ale tiež na presnejšiu hierarchizáciu motívov migrácie a faktorov, ktoré na ňu vplývajú. 
Čiže zohľadňovanie istej primárnosti a sekundárností jednotlivých aspektov migrácie. 
Aby sme pred týmito nepresnosťami pri skromnejších potrebách tejto práce unikli, 
ponúka sa zjednodušené nazeranie na faktory migrácie, ktoré ich člení do dvoch 
základných skupín. Konkrétne ide o pull („priťahovať“) a push („vypudzovať“) faktory 
14 vychádzajúce z konceptu, ktorého autorom bol v 60tych rokoch 20teho storočia E. S. 
Lee. [28] Takýto pohľad na migráciu dáva čiastočne stranou aspekt vôle migranta, a do 
popredia kladie to, či na strane cieľovej krajiny existujú také skutočnosti, ktoré pozitívne 
pôsobia na migráciu ako isté „lákadlo“ (teda externé vplyvy, ktoré robia cieľovú krajinu 
atraktívnou pre migranta), alebo na strane krajiny pôvodu jestvujú také skutočnosti, 
ktoré ho z tejto krajiny vypudzujú (také interné vplyvy, ktoré spôsobujú istú 
„nepohodlnosť“ v aktuálnej situácii migranta a z pozície nespokojnosti s danou 
situáciou perspektívne pôsobia v prospech voľby migrácie mimo domovskú krajinu). Za 
najvplyvnejšie spomedzi push a pull faktorov považoval M. Todaro15, ktorý skúmal 
migrácie, ekonomické vplyvy. K teórií push a pull faktorov sa ešte v krátkosti vrátime 
aj na ďalších miestach tejto práce. 

 

                                                        
12 Prítomnosť migrantov v cieľovej krajine býva radená medzi hlavné ekonomické faktory migrácie. Bližšie 
[24].  
13 Viac v podkapitole o reunifikácií rodín, o rodinnej migrácii a tiež o sieťovej migrácii. 
14„Faktory môžu pôsobiť v krajine migrantovho pôvodu (tzv. ’push’ faktory)alebo v cieľovej krajine (tzv. 
’pull’ faktory).“ [27].  
15 Viaceré štúdie napríklad spolu s J. Harrisom (1970). 
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2.4. Koncepty a delenia migrácie 

 V prípade migrácie jestvuje nemálo čiastkových teórií, no žiadna všeobsiahla, 
všeobecná teória [29]. Je viacero možných uhlov pohľadu a viacero kritérií, na základe 
ktorých možno k migrácii pristupovať. Na neveľkej ploche priblížim aspoň niekoľko 
najzákladnejších z nich a tiež významných z pohľadu predmetu tejto práce. Rozlišujúc 
miesto pôvodu a cieľa migranta, emigráciou rozumieme vysťahovalectvo (z pohľadu 
materskej krajiny), imigráciou prisťahovalectvo (z pohľadu prijímajúcej spoločnosti).16 
To je však stále iba marginálne nazeranie na podstatne širšiu problematiku. 

Rozlišovať treba viacero konkrétnych podôb migrácie. V prvom rade 
ide o aspekt motivácie, ktorá podnecuje, iniciuje migráciu. Možno v istom zmysle 
hovoriť o primárnom determinante členenia migrácie, kedy sa v závislosti od motívu 
migranta zvykla rozlišovať migrácia (relatívne) dobrovoľná a nútená [24], [30].  
Dobrovoľnou migráciou sa v tomto kontexte rozumela predovšetkým ekonomická 
migrácia, ale patrí sem napríklad aj zlučovanie rodín („reunifikácia rodín“17) či návrat 
do krajiny predkov. V druhom prípade vyháňajú migranta z vlasti vojnové konflikty, 
politické prenasledovanie, náboženský útlak, choroby a epidémie, prírodné 
či priemyselné katastrofy, pričom takáto problematika má neraz aj humanitárny 
charakter. Podľa zmieneného pozadia migrácie môžeme hovoriť o dvoch základných  
typoch migrantov [31]: o ekonomických migrantoch a o utečencoch18. V prípade 
terminologickej korekcie „nútenej migrácie“ na „migráciu nedobrovoľnú“ (ako by som 
navrhoval) by do tejto druhej kategórie bolo možné zaradiť napr. aj historický obchod 
s otrokmi. Iné úskalie by však vyvstalo, ak by sme túto skupinu „migrácie“19 chceli 
definovať  vo vyššie zmienených  kategóriách „utečenci“ či „ekonomickí migranti“20 
odvodení práve z dobrovoľnej migrácie. Aj tento prípad poukazuje na terminologické 
problémy, s ktorými sa stále potýkajú štúdie zaoberajúce sa otázkami migrácie. 

Dnes sa v prípade delenia migrácie na dobrovoľnú a nútenú okrem iného 
poukazuje prinajmenšom na nejednoznačnosť či kontroverznosť takéhoto nahliadania 
na migráciu aj s otázkou, do akej miery možno hovoriť o „dobrovoľnej“ migrácii 
v prípade, kedy chudobný obyvateľ Afriky v záujme prežitia opustí svoju rodinu, 
svojich blízkych a svoju krajinu, kde nemá šancu sa uživiť. Členenie na dobrovoľnú 
a nútenú migráciu preto dnes nie je až tak ostré a jednoznačné, zároveň ani spoľahlivé. 

                                                        
16 Ďalšie geografické členenie zmienim nižšie. 
17 Reunifikácia rodiny - zjednodušene povedané migrácia spôsobená príchodom ďalších členov rodiny 
migranta, ktorý sa už začlenil do spoločnosti, stal sa prípadne občanom danej krajiny a pod. Pri príležitosti 
Svetového dňa migrantov a utečencov vyzval aj pápež Benedikt XVI. „na prijatie špeciálnych opatrení, ktoré 
budú brániť rozdeľovaniu rodín utečencov a prisťahovalcov“ (SITA, 14.1.2007, Zahraničný servis). 
Rozlišovať ale treba tzv. rodinnú migráciu, kedy migruje celá rodina, resp. domácnosť. Takéto 
rozhodovanie nebýva individuálne a k migrácii dôjde zväčša vtedy, keď prínos aspoň jedného člena rodiny 
z migrácie vykompenzuje straty ostatných členov rodiny. Podľa výskumov však prevláda migrácia 
slobodných jednotlivcov, než migrácia ženatých či vydatých. 
18 Postavenie utečencov definujú viaceré medzinárodné právne predpisy. V súlade so Ženevskou konvenciou 
o postavení utečenca je utečencom „osoba, ktorá sa nachádza mimo svoju vlasť, a ktorá má oprávnené obavy 
z prenasledovania z dôvodov rasových, náboženských alebo národnostných alebo z dôvodu príslušnosti 
k určitej spoločenskej vrstve alebo zastávania určitých politických názorov“. [32]  
19 Je diskutabilné, do akej miery možno v tomto konkrétnom prípade skutočne hovoriť o migrácii. 
20 V istom zmysle by sme sa tu iste mohli domnievať, že ide o ekonomickú migráciu a teda o ekonomických 
migrantov. Nie však v prípade, ak sa ekonomická teória odvádza od konceptu dobrovoľnej migrácie. 
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V tomto kontexte sa teda javí ako vhodnejšie zvažovať členenie na základe 
push a pull faktorov21, respektíve v prípade viacerých motívov migrácie hovoriť o jej 
členení na základe pomeru týchto faktorov (často ide práve o multifaktorové 
podmienenie migrácie22). Či prevažujú faktory, ktoré migranta priťahujú do cieľovej 
krajiny (napr. úroveň uskutočňovania – realizácie práv a slobôd, ochrana slobôd, 
sociálne dávky, lepšia životná úroveň, pracovné podmienky, nižšia miera 
nezamestnanosti, systém sociálneho zabezpečenia a pod.), alebo faktory, ktoré ho 
takpovediac vyháňajú z vlastnej krajiny (vojny, hlad, prenasledovanie, vysoká miera 
nezamestnanosti a i.). 

Podľa geografického priestoru a politicko-právneho poňatia tohto teritória, 
v rámci ktorého k migrácii dochádza, treba rozlíšiť migráciu vnútroštátnu (resp. 
vnútornú, v rámci územia jedného štátu) a migráciu medzinárodnú23 (teda vonkajšiu, 
medzi viacerými štátmi)24. Predmetom tejto diplomovej práce potom bude 
medzinárodná migrácia medzi členskými krajinami Európskej únie25.  

V súvislosti s konceptom medzinárodnej migrácie treba objasniť možné 
členenie krajín, konkrétne ide o tieto tri skupiny krajín:  

– krajiny pôvodu (emigračné alebo tiež vysielajúce krajiny, v práci reprezentované 
Slovenskom),  

– tranzitné krajiny (krajiny prechodu, predovšetkým v spojitosti s ilegálnou 
migráciou, keď migranti cestou prekračujú hranice tretích krajín a dočasne 
prebývajú na ich území26) a napokon  

– cieľové krajiny (imigračné čiže prijímajúce, hosťovské krajiny, v práci zastúpené 
prípadom Francúzska).  

Zaujímavé je, že mnohé krajiny v tomto zmysle prechádzajú výraznými 
posunmi a preto ich treba vnímať vývojovo. V Európe je typickým príkladom skúsenosť 
Talianska27, ktoré bolo v minulosti najskôr krajinou pôvodu28, neskôr predovšetkým 
tranzitnou krajinou a v súčasnosti je čoraz viac krajinou cieľovou – tak pre obyvateľov 
Európskej únie (predovšetkým z nových členských krajín, napríklad z Rumunska – a to 
už pred jeho vstupom do únie), ako aj z tretích krajín (napríklad pre obyvateľov 

                                                        
21 Pozri kapitolu 1.2. Determinanty migrácie. 
22 Resp. mnohopodmienenosť migračného procesu, to znamená, že za ním stojí súčasne viacero faktorov 
a motívov. 
23 Niekedy označovaná aj ako „nadnárodná migrácia“. 
24 Ide o geografické delenie, ktorého kritériom je priestor. Vonkajšia migrácia sa následne delí na emigráciu 
a imigráciu. [22]  
25 Hypoteticky, ak by národné štáty v rámci únie nehrali rolu, ktorú stále hrajú, nešlo by tu – paradoxne -  
o medzinárodnú, ale o vnútroštátnu migráciu v rámci únie. 
26 Z hľadiska predmetu diplomovej práce zameranej na migráciu medzi členskými krajinami EÚ ide 
o irelevantnú kategóriu. 
27 Konkrétne sa hovorí o „talianskej diaspóre“ v období medzi zjednocovaním Talianska v roku 1861 a prvou 
svetovou vojnou  v roku 1914, ale aj v súvislosti s rokmi po nej bezprostredne nasledujúcimi. Ďalšie migračné 
vlny boli zaznamenané v 30tych rokoch 20. storočia, v súvislosti s druhou svetovou vojnou a v nepsolednom 
rade v súvislosti s odchodom mnohých Talianov za prácou v Nemecku či Francúzsku a iných európskych 
krajinách v čase expanzie ich priemyslu a ekonomík. Napr. v rokoch 1870 – 1879 pripadalo na 1000 
obyvateľov Talianska 4.29 migrantov, v rokoch 1900 – 1913 to bolo až 17,97. Viac: [73]  (20.3.2007) 
28 Začiatkom 20. storočia mal polostrov najvyšší podiel emigrácie na svete [33]  
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viacerých afrických štátov, ale tiež napr. z Albánska zažilo Taliansko obrovskú 
imigračnú vlnu v 90tych rokoch minulého storočia [34]. Podobný príklad  
predstavuje Írsko29, ktoré v minulosti jeho obyvatelia húfne opúšťali, neskôr sa však 
viacerí vrátili a boli prínosom pre svoju krajinu (najmä v zmysle dobrej jazykovej 
vybavenosti, nadobudnutej kvalifikácie a skúseností, kapitálu či kontaktov a sociálnych 
väzieb mimo materskú krajinu, ktoré mohli byť prospešné mimo iné napr. k uzatváraniu 
obchodov či podnecovaniu turizmu). Po vstupe do EÚ30 začala výrazne napredovať aj 
ekonomika tejto krajiny a tá sa vzápätí stala pre migrantov zaujímavou ako cieľová 
krajina. Pokiaľ ide o súčasnosť Európskej únie, starí členovia (tzv. EÚ-15) sú 
z celkového pohľadu migrácie predovšetkým cieľom, noví členovia sú prevažne31 
v pozícii krajín pôvodu (a s ohľadom na mimo úniovú migráciu v pozícii tranzitných 
krajín). Samozrejme, nejde o pravidlo ani o nemenný stav, migračné toky v rámci 
Európskej únie priblížim v 3. kapitole EÚ a migrácia. 

Starosti a nutnosť odoziev na politickej úrovni prináša predovšetkým 
nelegálna migrácia32, ktorá stojí mimo zákon, hranice štátu sú prekračované bez 
potrebných povolení a na tento typ migrácie sa viažu neraz mnohé ďalšie problematické 
okruhy, ako je čierna práca, pašeráctvo, obchod s ľuďmi, prostitúcia, vydieranie, 
organizovaný zločin či terorizmus. Problémy s ilegálnou migráciou sa migračné politiky 
snažia riešiť okrem iného aj opatreniami v oblasti legálnej migrácie. Deje sa tak 
legislatívnymi úpravami, usmerneniami a kontrolami, presným stanovením počtu – kvót 
migrantov, definovaním pracovných odvetví či profilu uchádzačov o štátne občianstvo 
a podobne. Prirodzene, rovnaký účel sleduje aj sprísňovanie kontrol na hraniciach 
štátov, represie mocenských zložiek štátu, medzinárodné dohovory a viaceré ďalšie 
postupy snažiace sa o potieranie ilegálnej migrácie. Pri tomto videní migrácie je 
hlavným kritériom jej členenia platná legislatíva cieľovej krajiny. O tzv. sieťovej 
migrácii hovoríme v prípade, keď už v cieľovej krajine existuje relevantná komunita 
migrantov z konkrétnej krajiny či regiónu (napr. poľskí imigranti za prácou vo Veľkej 
Británii, najmä v Londýne). Tí uľahčujú migráciu svojim krajanom, lebo v prípade 
sieťovej migrácie sú finančné aj psychické náklady podstatne nižšie – prisťahovalec 
nemusí začínať takpovediac od nuly. Má ho kto prijať, poradiť mu, pomôcť s jazykom, 
administratívou, ubytovaním a pod. Naviac, v prípade existencie „migračnej siete“ majú 
potenciálny migranti v domovskej krajine lepšiu dostupnosť informácií o cieľovej 
krajine, pracovných podmienkach a pod. Čistá ročná migrácia predstavuje rozdiel 
medzi počtom vysťahovaných a prisťahovaných osôb v danom roku pre skúmanú 
územnú jednotku (región, štát).  

                                                        
29 V prípade „írskej diaspóry“ (krajiny zahrňujúce predovšetkým USA, Veľkú Britániu, Kanadu, Austráliu, 
Argentínu, Chile, Nový Zéland, Juhoafrickú republiku a i.) niektoré zdroje uvádzajú mnohomiliónovú 
komunitu (nie je však podmienená občianstvom), ktorá mnohonásobne prevyšuje populácia Írska. Viac: [74] 
30 Írsko sa k Európskemu spoločenstvu pripojilo spolu s Veľkou Britániou a Dánskom 1. januára 1973. 
31 Niektoré z nich – napr. Česká republika či Malta sú však zaujímavé pre isté skupiny migrantov aj ako 
cieľová krajina. V prípade ČR ide o pomyselné posúvanie na osy západ – východ. Kým konkrétni 
pracovníci (napr. lekári či zdravotné sestry) odchádzajú za prácou do Nemecka či Rakúska, na ich miesto 
nastupujú ľudia zo Slovenska či Ukrajiny. Pozri tiež [75] (12.3.2007) a [76] 
32 Na Slovensku predovšetkým na základe zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov. Nelegálnou 
migráciou sú podľa slovenskej legislatívy prípady, keď v rozpore s domácimi právnymi predpismi alebo 
medzinárodnými dohodami, ktorými je SR viazaná, cudzinec vstúpi na územie SR, neoprávnene sa na ňom 
zdržiava alebo ho nelegálne opustí [35] 
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2.5 Ekonomická migrácia 

 Ekonomická migrácia, ktorá je v kontexte Európskej únie predmetom tejto 
diplomovej práce, je podľa vyššie zmienených kritérií dobrovoľnou migráciou33. Táto 
migrácia je primárne motivovaná ekonomicky (vyšší zárobok či lepšie pracovné 
uplatnenie v cieľovej krajine ako „pull faktor“; nemožnosť získať prácu v domácej 
krajine ako „push faktor“). Vystupovať tu môžu ale aj iné motivujúce faktory, ako je 
napríklad požiadavka získania skúseností inej kultúry pre ďalší profesijný rast, 
poznávanie či lepšie osvojenie si cudzieho jazyka, možnosť pracovať na 
špecializovanom pracovisku, získanie know how ako aj celkové vyhliadky budúcej 
kariéry podporenej práve pobytom v zahraničí. (Pri väčšom priestore by stálo za to 
skúmať koreláciu zahranično-pracovných skúseností a profesijných vyhliadok, resp. 
kariérneho rastu. Dovoľujem si aspoň na margo vysloviť hypotézu pozitívneho vzťahu 
medzi skúsenosťou zo zahraničia a obsadzovaním konkrétnych vyšších pracovných 
pozícii v hierarchii podniku.) Drvivá väčšina migrantov na celom svete je či už primárne 
alebo sekundárne motivovaná práve ekonomicky. [29]  
 Ekonomickú migráciu nemožno synonymne zamieňať s pracovnou migráciou, 
resp. s migráciou pracovných síl. Ekonomická migrácia je totiž širším – nadradeným a 
presahujúcim pojmom vo vzťahu k pracovnej migrácii34. Ekonomická migrácia okrem 
pracovnej migrácie v sebe zahŕňa napr. aj špekulatívnu migráciu snažiacu sa vyťažiť zo 
štedrých sociálnych systémov hostiteľskej krajiny, kedy prichádzajúci migrant rozhodne 
nemá za primárny cieľ zamestnať sa v novej krajine (a logicky odvádzať náležité 
odvody do systému), ale má záujem o sociálne dávky. V tejto súvislosti sa potom hovorí 
o možnom zneužívaní sociálnych systémov. 

Tak ako aj pri iných typoch migrácie môže ísť aj tu o migráciu trvalú alebo o  
– a to väčšinovo – migráciu dočasnú35 (krátkodobú alebo dlhodobú)36. Ďalej sa 
ekonomická migrácia môže členiť podľa jednotlivých odvetví či pracovných pozícií, do 
ktorých smerujú pracovníci. Od pracovníkov bez kvalifikácie až po vysoko 
kvalifikovaných odborníkov či podľa jednotlivých oblastí – napr. migrácia do oblastí 
s vyššou pridanou hodnotou a podobne. Základné delenie migrujúcich pracovných síl je 
členenie na nekvalifikované, polokvalifikované, kvalifikované a vysoko 
kvalifikované. [30] V spojitosti s ekonomickou migráciou treba rozlišovať, že všetci 
títo jednotlivci so sebou nesú rôzny  ľudský kapitál37 (vek, vzdelanie, skúsenosti, 
prax...). Podľa toho môžu byť v závislosti od aktuálnej situácie a potrieb hostiteľského 
prostredia pre túto spoločnosť viac či menej zaujímaví. Dôležitými aktérmi sú okrem 
iných aj odbory a ich vplyv. Odbory väčšinou (viac či menej pochopiteľne) bránia 

                                                        
33 Na možné úskalia tohto konceptu som poukázal vyššie. 
34 V súčasnosti tvoria väčšinu medzinárodnej migrácie pracovní migranti, prípadne ich rodinní príslušníci. 
[31]   
35 Kritériom tohto členenia je čas, resp. ako dlho sa migrant zdrží v prijímajúcej spoločnosti. Ku krátkodobej, 
resp. dočasnej migrácii tak patrí napr. sezónna migrácia – migrácia v dôsledku sezónnych prác. Dlhodobou 
migráciou sa rozumie predovšetkým migrácia na jeden rok a dlhšie. [36]  
36 Zvláštne postavenie tu má migrácia za prácou v prihraničných oblastiach – „každodenné pendlovanie za 
prácou“ – viac EÚ a migrácia (3.kapitola). 
37 Ekonómia člení ľudský kapitál na všeobecný a firemný. Od toho sa potom odvíja aj jeho možná 
prenositeľnosť do iného rámca (prostredia, firmy, kultúry apod.). 
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príchodu imigrantov do sféry ich pôsobnosti.38 V súvislosti s ekonomickou migráciou 
treba zmieniť aj koncept substitučnej migrácie39. Teórie substitučnej migrácie 
zdôvodňujú nevyhnutnosť migrácie ako „lieku“ na starnutie populácie a udržanie 
dôchodkových systémov či systémov zdravotnej starostlivosti. Podľa tohto prístupu 
majú prisťahovalci vyplniť medzery na trhu práce a zabezpečiť tak funkčnosť systému 
hosťujúcej spoločnosti. Objavujú sa ale pochybnosti, či je tomu naozaj nevyhnutne tak, 
keď napr. v konkrétnej krajine v relevantnom období príde o prácu porovnateľný počet 
občanov daného štátu ako v tomto období pribudne imigrantov v krajine. V takom 
prípade by skôr bolo na mieste hovoriť o „vytláčaní domácich obyvateľov z ich 
pracovných miest“40 a svoje opodstatnenie by mali aj diskusie o syndróme známom 
v EÚ po rozširovaní na 25 členských štátov pod označením poľských inštalatérov.41 Pri 
ekonomickej migrácii pracovných síl sú kľúčové geografické rozdiely medzi ponukou 
a dopytom práce. V dôsledku zvýšeného dopytu práce majú výkonné ekonomiky aj 
vyššie mzdy. Tie následne pôsobia motivujúco na prisťahovalectvo. Pri príchode 
migrantov a náraste zamestnanosti (pri predpoklade, že ekonomika a jej potreby sa 
ustália a spomalí sa rast) mzdy postupne klesajú a naopak, v nedostatku pracovníkov 
a pri nízkej zamestnanosti mzdy rastú,42 čím opäť motivujú zahraničnú ponuku práce. 
Prirodzene, pracovníci migrujú z oblastí s nižšou mzdovou úrovňou do oblastí s vyššou 
mzdovou úrovňou. Ak sa mzdy v daných oblastiach vyrovnajú, migrácia motivovaná 
platovo postupne klesne na minimum až zanikne. Zohľadniť ale treba istú rigídnosť 
platov v dôsledku existencie a fungovania odborov či legislatívnych úprav, ako napr. 
minimálna mzda, ale aj migračná politika štátu vôbec. Čím výraznejšie sú rozdiely 
v mzde, tým výraznejšia je aj migrácia. Zohľadniť však treba aj mieru nezamestnanosti 
v oboch krajinách a z nej plynúce očakávania, aká je pravdepodobnosť získať prácu 
doma a aká v cieľovej krajine. 
 V bohatších (cieľových) krajinách s vyššími mzdami a životnou úrovňou bývajú 
spravidla aj vyššie životné náklady. Ich zohľadnenie preto treba rovnako zahrnúť do 
rozhodovania o migrácii. Akokoľvek by bola primárne determinovaná, či už snahou po 
vyššom zárobku alebo za ňou stojí špekulatívny motív. Pre ilustráciu možno spomenúť 
aspoň jeden konkrétny príklad – v roku 2004 predstavoval rozdiel mesačných sociálnych 
dávok (podpora v nezamestnanosti) v Nemecku a priemerného platu v susednom 
Poľsku vyše trojnásobok poľského priemerného platu (1500 eur/ 450 eur)43. „Pre 
imigrantov životom v Nemecku prudko vzrastú životné náklady. Život z dávok bez práce 

                                                        
38 Naviac vo viacerých krajinách imigranti nemôžu byť členmi odborov či zakladať odbory vlastné. Napr. 
v Českej republike je zakladanie združení cudzincov „závislé od vôle ministerstva, ktoré ich v mnohých 
prípadoch nepovoľuje. Jednanie ministerstva vnútra je diskriminačné a porušuje tak občianske práva 
cudzincov“.[37], Pozri tiež . [38]    
39 Pozri [39]  a tiež [40]    
40 Viac k tejto téme napríklad článok „Fenomén migrace v evropském kontextu“ [41], ktorý uvádza, že 
„…čistá migrácia do Nemecka predstavovala za obdobie 1970 až 2002 celkom 7,5 milióna ľudí, z toho 
zamestnanie našlo oficiálne 3,1 milióna pracovníkov. Za rovnaké sledované obdobie stratilo prácu 3,2 
milióna občanov Nemecka. Z toho vyplýva, že Nemecko nebolo schopné poskytnúť migrantom nové pracovné 
miesta.“ 
41 Túto tému rozvediem v nasledujúcich kapitolách, konkrétne limity a ťažkosti konceptu substitučnej 
migrácie predstavím v kapitole 3.2. Migračná politika Európskej únie. K diskusiám na tému „poľskí 
inštalatéri“ doporučujem [42]    
42 Tieto vzťahy popisuje a rozoberá ekonomická veda. 
43 In:.[77]    



   

 

 

103 

 

Bezpečnosť občanov Slovenskej republiky vs. medzinárodná ekonomická migrácia 
v rámci EÚ v právnej úprave migračnej politiky Európskej únie  

Miroslav FELCAN 

preto nemusí byť z tohto pohľadu z dlhodobého hľadiska najlákavejším riešením.“44 Pri 
zohľadňovaní regionálnych rozdielov by podobne nebolo výhodné (všeobecne vzaté) 
zarábať v Poľsku a peniaze utrácať v Nemecku. V súvislosti s ekonomickou migráciou 
treba objasniť ešte jeden pojem – remitencie.   
 Remitencie sú financie plynúce zo zahraničia rodinám migranta v krajine jeho 
pôvodu45, resp. sú to akokoľvek v cudzine zarobené peniaze využité v materskej krajine 
[31]. Ako dôsledok migrácie prinášajú výhody pre rodiny migrantov a zároveň pre ich 
domovské krajiny. Ako také sú zaujímavé predovšetkým pre nečlenské štáty EÚ, ktoré 
môžu s ohľadom na ich značne slabšiu životnú úroveň najvýraznejšie profitovať zo 
získaných prostriedkov (aj pri zmene eura za domácu menu). “Pre mnoho chudobných 
krajín východnej Európy a strednej Ázie predstavujú najväčší vonkajší zdroj príjmov 
a počas ostatných 15 rokov pomáhali tlmiť ekonomické a politické turbulencie. 
Remitancie dosahujú viac ako 20% HDP v Moldavsku a Bosne a Herzegovine, a viac 
ako 10% v Albánsku, Arménsku a Tadžikistane.”46 
 Migrácia a zvlášť jej ekonomicky motivovaná zložka bola a je predmetom 
mnohých ekonomických teórií a prístupov.47  
 

Záver 
 Snahou autora tejto publikácie bolo pri celkovom skúmaní právneho štátu a 
oblasti migrácie, konkrétne ekonomickej migrácie medzi členskými krajinami EÚ, 
verifikovať hypotézu postulovanú v úvode druhej časti príspevku. Teda či možno 
považovať za pravdivé tvrdenie, že ekonomická migrácia v rámci EÚ je pozitívnym 
prínosom pre jednotlivé štáty Únie. Na pozadí teoretických poznatkov som ukázal, že 
skutočne v procese migrácie prevládajú jej kladné stránky nad tými zápornými, resp. že 
možné prínosy prevládajú nad možnými rizikami. O to výraznejšie, že ide o špecifickú 
oblasť fungovania voľného pohybu osôb v Únii a o uplatňovanie komunitárneho 
práva  vôbec, o spoločné politiky a o prepojené ekonomiky týchto štátov. Teda ide 
o také okolnosti, v ktorých sa čiastočne alebo vôbec neprejavujú viaceré možné 
negatíva, ktoré sa bežne vyskytujú pri otázke migrácie v globálnych podmienkach (a 
napr. pri migrácii z tretích krajín). Ukázal som tiež, že migrácia sa môže v prevládajúcej 
miere pozitívne prejaviť tak na strane cieľovej krajiny, ako aj na strane krajiny pôvodu 
migranta, súčasne ale, že je takýmto spôsobom pozitívne prínosná aj z pohľadu 
fungovania a cieľov Európskej únie ako aj z pohľadu samotného migranta. 
Najdôležitejším je tu ale opätovné konštatovanie, že ekonomická migrácia môže 
prinášať žiadané pozitívne prejavy tak pre prijímajúcu ako i vysielajúcu krajinu. 
Nepriamo to potvrdzujú vyspelé ekonomiky členských štátotov EÚ, ktoré síce využívajú 

                                                        
44 In: [77] 
45 Podľa . [43]  Pozri tiež [30]    
46 In: [78] 
47 Zaoberal sa ňou už Adam Smith, neoklasické ekonomické teórie. Z 20. storočia a súčasnosti spomeniem 
aspoň niekoľkých autorov – L. A. Sjaastad, E. Lee, S. Bowles, M. J. Greenwood, A. Schwartz, M. B. Levy, 
W. J. Wadycki, J. B. Kau, C. F. Sirmans, J. Mincer, G. S. Fields, E. P. Goss, N. C. Schoening, C. Paul, T. 
Straubhaar, C. A. Pissarides, I. McMaster, O. Stark, J. Taylor, P. Lundborg, D. S. Massey, R. H. Adams Jr., 
M. P. Shields, G. M. Shields, R. Faini, A. Venturini, J. R. Harris, m. P. Todaro, M. C. Burda, T. Bauer, Barry 
R. Chiswick, K. F. Zimmermann, G. S. Epstein, A. L. Hillman, I. N. Gang. Ide iba o informatívny, ilustračný 
výpočet niekoľkých ekonómov, sociológov a ďalších autorov, ktorý sa zaoberali problematikou ekonomickej 
migrácie, v žiadnom prípade si tu nenárokujem na plné vyčerpanie relevantných výskumov, ale iba orientačné 
priblíženie širokej témy. 
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reštrikčné opatrenia vo vzťahu k migrácii pracovných síl z nových členských štátov, 
súčasne však robí istý prielom týmto opatreniam v podobe mnohých bilaterálnych 
dohôd, ktoré mu majú zaručiť možnosť prijímania mladých odborných pracovníkov.   
 Skúmajúc charakter migrácie definovanej aj touto publikáciou možno aj v tejto 
oblasti vysloviť niekoľko základných záverov:  
 Medzi členskými štátmi migrujú najmä mladí vzdelaní ľudia bez výrazných 
záväzkov (napr. rodinných). V prvom a najmasovejšom prípade ide o migráciu 
z prostredia menej vyvinutých ekonomík (merané najmä úrovňou HDP na obyvateľa) 
do prostredia vyspelejších ekonomík. Druhý prípad dopĺňa túto skupinu konštatovaním, 
že za istých špecifických okolností môže ekonomická migrácia prebiehať aj opačným 
smerom. Ide najmä o vysielanie zamestnancov zamestnávateľom do cieľových krajín 
spolu s investíciami firmy, resp. do dcérskych spoločností, pritom je ale takýto 
zamestnanec platený podľa pomerov domácej, nie hosťujúcej krajiny. Druhým 
vysvetlením takejto migrácie je skutočnosť, že v niektorých prípadoch môžu nad 
ekonomickými motívmi prevládnuť neekonomické, napr. získavanie nových skúseností, 
osvojovanie si jazyka a pod. Za tretiu hlavnú skupinu ekonomickej migrácie v EÚ som 
označil tú, ktorá sa primárne spája s jej fungovaním, teda ide o zamestnancov rôznych 
európskych inštitúcií, ako sú úradníci, prekladatelia, tlmočníci, právnici, europoslanci 
a pod. 

 Pri skúmaní tejto problematiky som tiež poukázal na skutočnosť, že popri 
cielenom vyrovnávaní rozdielov medzi krajinami EÚ (a v súčasnosti toto smerovanie 
potvrdzuje aj vyšší hospodársky rast najmä u nových členov Únie v porovnaní 
s krajinami zakladajúcimi EÚ-15) práve prvá najsilnejšia skupina ekonomickej migrácie 
výrazne klesne. Dodávam ale, že ani dnes jej úroveň nie je taká, že by mohla spôsobiť 
akýkoľvek rozvrat hosťujúcich systémov. Z pohľadu Únie si tak dlhodobejšie 
a cielenejšie úsilie vyžiada skôr problematika migrácie z tretích krajín, najmä preto – 
ako to tvrdí profesor ekonómie Drahoš Šíbl – že „rýchla internacionalizácia ekonomík 
a kultúry naznačuje, že rast migrácie bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.“ [30]   
Napokon ale, o akúkoľvek ekonomickú migráciu by šlo, vždy je možné dbať o to, aby 
prevládli jej pozitívne prejavy nad možnými rizikami. 
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Abstrakt:  

W artykule omówiono funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.  
Przedstawiono rys historyczny ratownictwa medycznego, podstawowe elementy tego systemu w 
oparciu o obowiązujące akty prawne.  Poruszono też kwestię wymogów kadrowych pracowników 
systemu, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu ratownika medycznego. W pracy podkreślono 
również rolę właściwej organizacji w wypełnianiu zadań Systemu Polskiego Ratownictwa 
Medycznego. 

Słowa kluczowe: System Ratownictwa Medycznego  w Polsce, ratownik medyczny , bezpieczeństwo 
zdrowotne. 

 
Abstract: 

The article discusses the functioning of the State Medical Rescue in Poland. A historical outline of 
emergency medical services is presented, basic elements of this system based on the latest legal acts. 
The issue of personnel requirements of system employees was also addressed, with particular 
emphasis on the profession of a paramedic. The role of the proper organization of the system in 
completing tasks was also emphasized System of Polish Medical Rescue. 

Key words: Emergency Medical System in Poland , paramedic, health security. 

 

Wprowadzenie  
System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) Zgodnie z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w celu ochrony najważniejszej wartości jaką 
jest życie i zdrowie człowieka Opieka Zdrowotna , stanowiąca jeden z elementów 
ochrony zdrowia poprzez świadczenia m.in. z zakresu ratownictwa medycznego 
zapewnia obywatelom tego typu ochronę Jest to dość skomplikowany system, 
borykający się z trudnościami organizacyjnymi, wprowadzający ciągłe zmiany, celem  
udoskonalenia  jego funkcjonowania [1]. 



   

 

 

109 

 

Organizacja Sytemu Ratownictwa Medycznego w Polsce 
Justyna HASIJ 

1.  Historyczne aspekty ewolucji systemu  ratownictwa medycznego 
Ewolucja systemu ratownictwa medycznego sięga starożytności. Pierwsze sposoby 

udzielania pomocy w przypadku obrażeń wynikały z obserwacji świata natury. Wraz z 
rozwojem ludzkości zmienił się charakter zagrożeń.  Konflikty zbrojne przynosiły coraz 
więcej rannych i zabitych, przyczyniając się do wypracowania coraz to nowych 
rozwiązań udzielania pomocy poszkodowanym i powstania pierwszych systemów 
ratownictwa medycznego [2]. Rzymianie w pierwszym stuleciu naszej ery w miejscach 
planowanych bitew zbrojnych tworzyli specjalne lecznice (łac.valetudinarium),  dla 
zapewnienia opieki rannym legionistom.  Jako pierwsi na świecie do opieki nad rannymi 
wykorzystywali przeszkolony personel medyczny. Praktyka udzielania pierwszej 
pomocy na polu bitwy w czasach wojen napoleońskich również przyniosła wiele 
cennych, praktycznych wskazówek w dziedzinie medycyny ratunkowej. Pierwszy 
ambulans stworzono w XVIII w. przez Larrey i Pierre Francois Percy – chirurgów 
wojskowej szkoły medycznej w Paryżu co zaskutkowało poźniejszym utworzeniem 
,,żołnierzy ambulansowych”. W konfliktach zbrojnych do XVIII wieku przeważał 
system leczenia rannych na miejscu, w pobliżu pola walki. Larrey jako pierwszy 
opracował system segregacji rannych na polu bitwy , poprawiając tym wyniki leczenia 
rannych w bitwie pod Aspen w 1809 r.[3]. Za prekursora  podstaw współczesnej 
organizacji udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach masowych  uważa się 
rosyjskiego chirurga i anatoma, profesora akademii w Petersburgu Nikołaja Iwanowicza 
Pirogowa, który na podstawie doświadczeń w czasie wojny w Bułgarii w latach 
1877−187 opracował tego typu wytyczne. Jako pierwszy zwrócił on uwagę na rolę 
administracji, ważność zagadnień organizacyjnych w udzielaniu pomocy rannym [4]. 
Wskazówki te wykorzystano  do opracowania systemu leczenia rannych opartego, na 
jednolitej doktrynie postępowania leczniczo-ewakuacyjnego autorstwa Władymira 
Oppla, rozwiniętego w późniejszym czasie i wprowadzonego do praktyki  z 
powodzeniem, między innymi przez wojska radzieckie, amerykańskie oraz polskie [5]. 
Prowadzone późniejsze działania taktyczne na polu walki pozwoliły na wypracowanie 
innych zasad m.in. roli czasu  w przypadku leczenia urazów , zastosowane również w 
wojnie w Wietnamie [6]. 

 Dopiero w drugiej połowie XIX w. zaczęto interesować się organizacją pomocy 
ofiarom cywilnym co niewątpliwie przyczyniła się do tego rewolucja przemysłowa, 
powodująca zwiększenie występowania urazów. 

Pierwsze w Europie pogotowie ratunkowego powstało we Wiedniu w 1881 r. a  
przyczynił się do tego wielki pożar teatru. Również liczne pożary w Krakowie, mające 
miejsce w 1891 roku były powodem zorganizowania pierwszego  pogotowia 
ratunkowego w Polsce. Pierwsza karetka pogotowia − powóz zaprzężony w parę koni 
wyposażony w pięć sztuk noszy, należąca do Krakowskiego Ochotniczego 
Towarzystwa Ratunkowego pojawiła się na ulicach miasta w  dniu 6 czerwca. Druga 
wojna światowa przerwała w Polsce dynamiczny rozwój ratownictwa medycznego.  

Po wojnie, w latach 1948−1951 na mocy decyzji, rząd przejął od Polskiego 
Czerwonego Krzyża i przekazał pod zarząd Ministerstwa Zdrowia całą infrastrukturę 
opieki zdrowotnej. Powstały wówczas wojewódzkie  stacje pogotowia oraz te o 
mniejszym obszarze zaopatrywania chorych  – na prowincjach Liczne wojny, rozwój  
medycyny pola walki wywarły znaczący wpływ na rozwój nowoczesnych systemów 
ratownictwa medycznego[7].   
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2. Definicja systemu ratownictwa medycznego Światowej Organizacji 
Zdrowia, prawne aspekty organizacyjne systemu oraz jego podstawowe 
elementy. 

Najważniejszym zadaniem państwa jest właściwa organizacja opieki medycznej, 
wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, natomiast głównym podmiotem 
odpowiadającym za pomoc przedszpitalną stał się system Państwowego Ratownictwa 
Medycznego(PRM). 

Definicja  stosowana  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)  określa  
systemy  ratownictwa medycznego (Emergency Medical Service system– EMS system) 
jako takie rozmieszczenie personelu, urządzeń i sprzętu, które zapewnia skuteczne i 
skoordynowane działanie systemu w zakresie prewencji oraz zarządzania zagrożeniami 
będącymi konsekwencjami nagłych zdarzeń, katastrof czy klęsk żywiołowych.  

Zadaniem systemów EMS jest zapewnienie przedszpitalnych świadczeń  
intensywnej opieki medycznej, realizowanych na miejscu zdarzenia i w czasie 
transportu. Również zadaniem tego systemu jest też kontynuacja wcześniejszych 
działań ratowniczych realizowanych na oddziałach ratunkowych. Zgodnie z 
założeniami Światowej Organizacji Zdrowia, System  Państwowego Ratownictwa  
Medycznego  (PRM) został  stworzony, aby zapewnić pomoc każdej osobie znajdującej 
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z zachowaniem tych elementów  opieki w 
nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.  

Wdrażanie tego systemu w Polsce  rozpoczęto w 1999 roku w ramach programu 
„Zintegrowane Ratownictwo Medyczne na lata 1999–2003”, przygotowanego przez 
Ministerstwo Zdrowia. W trakcie trwania programu, 25 lipca 2001 roku, Sejm RP po 
raz pierwszy uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Stało się to 
impulsem do wyznaczenia kierunku działań  w obszarze ratownictwa medycznego i 
ewolucji form organizacyjnych systemu. Od tego czasu w trosce o życie i zdrowie 
obywateli,  jest on sukcesywnie dopracowywany i unowocześniany. 

System ten poprzez swoją strukturę ma za zadanie niesienie pomocy 
potrzebującym , między innymi z przyczyn dużej liczby poszkodowanych w wyniku 
urazów. Szacuje się, że w Polsce rocznie obrażeniom ciała ulega około 3 mln osób [8].  

Zgodnie Z Ustawą o PRM z 2006 roku z poźniejszymi zmianami w ramach 
systemu, działają organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania 
zadań systemu, jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, oraz  szpitalne 
oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły 
ratownictwa medycznego.  

Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali, 
wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie [9]. 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym reguluje również pewne 
wymagania dotyczące personelu. Zgodnie z art. 36 ustawy  z 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym, zespół ratownictwa medycznego musi być 
wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy 
techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach, przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane”. Zespoły ratownictwa medycznego podzielone zostały na: 



   

 

 

111 

 

Organizacja Sytemu Ratownictwa Medycznego w Polsce 
Justyna HASIJ 

Zespół „S” oraz zespół ,, P” [10]. Zespół ,, S” to zespół specjalistyczny w skład, w 
którego wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych, takie jak: lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub 
ratownik medyczny. Zespół w skład,  którego wchodzą dwie osoby o kwalifikacjach 
umożliwiających wykonywanie medycznych czynności ratunkowych – to załoga 
zespołu podstawowego ,,P”. Zespoły ratownictwa medycznego rozmieszczone są w taki 
sposób, aby zapewnić ustalone parametry przybycia załogi na miejsce zdarzenia. 
Maksymalny czas dojazdu nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 
tys. mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców . Określona 
mediana czasu dojazdu – w skali każdego miesiąca –  nie może być  większa niż 8 minut 
w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tys. 
Mieszkańców [11]. Do jednostki systemu, należy również Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się co najmniej z trzech 
osób, w tym co najmniej z: jednego pilota zawodowego, lekarza systemu oraz ratownika 
medycznego lub pielęgniarki systemu. Jest on wyposażony w specjalistyczny  środek  
transportu  sanitarnego,  spełniający  cechy  techniczne i jakościowe  określone  w 
Polskich  Normach  przenoszących  europejskie  normy zharmonizowane oraz wymogi 
określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Do zadań Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego należy wykonywanie lotów do nagłych wypadków, 
zachorowań i pomoc ich ofiarom, transport lotniczy pomiędzy zakładami opieki 
zdrowotnej. Do jego zadań należy też lotniczy transport medyczny poza granice kraju 
oraz do kraju po obywateli RP w przypadku uczestnictwa ich w wypadkach lub w 
przypadku ich nagłych zachorowań poza granicami Polski. Śmigłowce stacjonują w 21 
bazach stałych, rozmieszczonych w całej Polsce oraz jednej sezonowej w Koszalinie. 
LPR dysponuje również tzw. samolotowym zespołem transportowym , stacjonującym 
na lotnisku im. Chopina w Warszawie, gdzie dysponuje dwoma samolotami Piaggio P. 
180 Avanti. W ramach ,, złotej godziny”, Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
jest w stanie przybyć na miejsce zdarzenia i przetransportować chorego do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego [12]. Zadaniem samorządu gminy jest wyznaczenie miejsca 
lądowania, oraz przetestowane pod względem bezpieczeństwa przez pracowników LPR 
i naniesione go na mapę. Każdy dyspozytor medyczny odpowiedzialny za 
dysponowanie zespołem ratownictwa medycznego, powinien być wyposażony w 
specjalną mapę z miejscami do ewentualnych lądowań nocnych [13]. 

2.1. Personel Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce 
Personel Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego musi spełniać 

określone wymogi. Lekarz systemu musi spełniać następujące warunki: posiadać tytuł 
specjalisty z zakresu medycyny ratunkowej lub ukończony co najmniej drugi rok 
specjalizacji w tym obszarze lub  posiadać doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w 
wykonywaniu zawodu lekarza w zespole ratownictwa medycznego, w szpitalnym 
oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Do końca 2020 r. lekarzem systemu może być 
lekarz posiadający specjalizację lub posiadać ukończony co najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, , 
traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej lub dziecięcej, ortopedii i traumatologii, 
ortopedii i lub pediatrii. 

Pielęgniarka systemu to pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty albo będąca w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, chirurgii, pediatrii, 
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anestezjologii i intensywnej opieki czy też kardiologii. Pielęgniarkami systemu mogą   
być też osoby, które posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny z wymienionych dziedzin 
oraz co najmniej 3-letni staż pracy na oddziałach tych specjalności, w pogotowiu 
ratunkowym, oddziałach pomocy doraźnej lub w izbach przyjęć [11]. 

Ratownik medyczny jest stosunkowo młodym zawodem w dziedzinie medycyny. 
Pierwszy raz prawne uregulowanie tego zawodu pojawiło się w Ustawie z 25 lipca 2001 
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2016 
roku  zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego 
zawodu oraz spełnia pewne warunki z zakresu edukacji. Jednym z nich jest rozpoczęcie  
przed dniem 30 września  2012 r. studiów wyższych na kierunku  (specjalności)  
ratownictwo  medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym 
kierunku (specjalności), lub  rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych 
na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego,  
obejmujące co  najmniej  2455 godzin  kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, 
(których mowa w art. 2 ust. 1  pkt 18d  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.). Innym warunkiem 
jest rozpoczęcie po dniu 30 września 2016 r. studiów wyższych na kierunku studiów 
związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa  medycznego,  obejmujące  co  
najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie  
ratownictwa medycznego i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz odbycie  
sześciomiesięcznej praktyki w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9. Elementem 
obowiązkowym zakończenia tej ścieżki kształcenia jest złożenie 

 z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. 
Zawód ratownika medycznego w Polsce może też wykonywać osoba, która rozpoczęła 
przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej 
szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający 
uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny [14]. Ratownik medyczny 
wykonuje swoje zadania określone w ustawie, w podmiotach leczniczych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 
m.in. w ramach ratownictwa: górskiego i narciarskiego, wodnego, ratownictwa 
górniczego, w ramach  morskiej  służby poszukiwania  i ratownictwa. Może wykonywać 
tez zadania w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi takimi jak: podmioty 
podległe Ministrowi Obrony Narodowej, podmioty realizujące działania 
antyterrorystyczne w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych oraz w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Za wykonywanie 
zawodu ratownika medycznego w Polsce uważa się nie tylko pracę w podmiotach 
leczniczych czy wymienionych wcześniej nieleczniczych, polegającą na wykonywaniu 
medycznych czynności ratunkowych ale również na nauczaniu  zawodu ratownika 
medycznego, organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, 
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych. Praca 
ratownika medycznego to też  prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w 
zakresie ratownictwa medycznego. Wykonywanie tego zawodu może odbywać się 
poprzez zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, jako 
kadra menedżerska na których wykonuje się czynności związane z organizowaniem lub 
koordynowaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego [10]. 
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W ramach Systemu Polskiego Ratownictwa Medycznego działają również organy 
administracji rządowej, zajmujące się planowaniem i organizacją systemu a są nimi : 
minister właściwy do spraw zdrowia ( sprawujący nadzór nad systemem na terenie 
kraju) oraz  wojewoda ( mający za zadanie planowanie,  koordynowanie  systemu  oraz  
nadzór nad systemem na terenie województwa).Minister właściwy do spraw zdrowia 
zatwierdza między innymi wojewódzki plan działania systemu i jego aktualizacje oraz 
może  przeprowadzać  kontrolę  dysponentów  jednostek  oraz  dyspozytorni medycznej. 
Z kolei wojewoda może przeprowadzać kontrole  w jednostkach  systemu zawartych w  
ustawie z 2011 r. o działalności leczniczej [11]. 

2.2. System Państwowego Ratownictwa Medycznego na szczeblu wojewódzkim 
   Istotnym elementem Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego  na 

terenie danego województwa  jest Wojewódzki Plan Działania Sytemu , aktualizowany 
przynajmniej raz w roku na podstawie danych za rok poprzedni  i opisany zgodnie z 
zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku 
(dz.U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.). W planie zawarta jest  charakterystyka  
potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia, mogących wystąpić na obszarze  
województwa, w tym też analiza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii 
technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej [2]. W planie zawarta 
jest również liczba i rozmieszczenie na obszarze województwa jednostek systemu, 
obszary działania i rejony operacyjne, sposób koordynowania działań jednostek 
systemu. Plan zawiera również kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa 
medycznego oraz  rozwiązuje też kwestię skutecznego sposobu  współpracy  z organami  
administracji  publicznej i jednostkami systemu z innych  województw w zakresie  
ratowanie życia i zdrowia, bez względu na przebieg ich granic.  

W planie musi być również wzięta pod uwagę kwestia współpracy jednostek 
systemu z jednostkami współpracującymi z systemem w zakresie skutecznego 
powiadamiania, alarmowania i dysponowania jednostek, organizacji działań 
ratowniczych na miejscu zdarzenia, analizy działań ratowniczych oraz organizacji  
wspólnych  ćwiczeń.  

Kolejnym ważnym elementem tego dokumentu jest umieszczenie informacji o 
lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 
listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, opis  struktury  systemu  
powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu dokonania przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia koniecznych łączy 
telekomunikacyjnych oraz szczegółowe dane dotyczące dyspozytorni medycznych oraz 
wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego ( np. mediana czasu dotarcia ). 
Obligatoryjne jest też umieszczenie informacji co do liczby pacjentów  szpitalnego  
oddziału  ratunkowego  oraz  izby przyjęć szpitala czy liczby personelu medycznego w 
jednostkach systemu. Sposób organizacji i działania łączności radiowej z 
poszczególnymi jednostkami systemu i jednostkami współpracującymi z systemem 
również musi w takim dokumencie zostać opisane. Plan również uwzględnia 
postanowienia umów międzynarodowych dotyczące współpracy transgranicznej w 
ramach ratownictwa medycznego. Pewne elementy planu dotyczące współpracy z 
jednostkami współpracującymi z systemem są uzgadniane z właściwymi szefami 
poszczególnych jednostek np. Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 
komendantem wojewódzkim Policji, komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 
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Pożarnej czy komendantem oddziału Straży Granicznej. Aktualizacje planu są 
sporządzane przez wojewodę i zatwierdzane przez dyrektora właściwego 
wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz szefów poszczególnych 
jednostek współpracujących z systemem [2]. 

2.3.  Finansowanie systemu 
Zasady finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego reguluje Ustawa o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym. Art. 46 ustawy, dotyczący finansowania 
jednostek systemu, wskazuje wojewodów jako odpowiednich do kontraktowania 
zespołów ratownictwa medycznego z wyłączeniem LPR w obszarze danego 
województwa. Umowa obejmuje udzielanie medycznych czynności ratunkowych np. na 
zatrudnienie dyspozytora medycznego, obsługującego numer alarmowy. Podział 
środków finansowych potrzebnych na realizację świadczeń jest stosowany na podstawie 
danych z lat poprzednich, dotyczących gęstości zaludnienia, liczby ludności, liczby 
zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowia na terenie danych województw 
oraz potrzebę nie przekraczania maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. W 
przypadku finansowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego działalność jego jest 
finansowa jest z budżetu państwa z części, którą dysponuje minister właściwy ds. 
zdrowia. Koszty te są szacowane z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i 
pośrednich, a zwłaszcza kosztów eksploatacyjnych, osobowych, administracyjno-
gospodarczych oraz odpis amortyzacji z wykluczeniem amortyzacji dokonywanej od 
środków trwałych, na które podmiot pozyskał dotację budżetową.  

W przypadku działalności Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie zadań 
poszukiwawczych działalność  finansowana jest ze środków przekazanych na 
działalność lotniczego systemu poszukiwania i ratownictwa (ASAR)[15]. 

2.4. System powiadamiania ratunkowego 
Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z 22 listopada 

2013 r. o systemie powiadamiania, która  oddziela funkcję odbierania zgłoszeń 
alarmowych od funkcji dysponowania zasobami ratowniczymi. Założeniem systemu 
jest funkcjonowanie profesjonalnych Centrów Powiadamiania Ratunkowego 
obsługujących wszystkie zgłoszenia alarmowe wg tych samych procedur. Przyjęte i 
zakwalifikowane zgłoszenie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostaje 
przekazane do odpowiedniej służby ratunkowej, która zajmuje się dysponowaniem 
właściwych sił i środków w zależności od zapotrzebowania danego zgłoszenia. Ich 
liczba i rozmieszczenie na terenie województwa zależna jest od decyzji danego 
wojewody. Aktualnie system powiadamiania ratunkowego składa się z 16 
wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego w tym 6 ma charakter o 
rozszerzonej funkcjonalności informatycznej oraz Centrum Powiadamiania 
ratunkowego dla miasta stołecznego Warszawa oraz Centrum Nadzoru Monitoringu 
Technicznego[16 – 19 ]. 

 

Wnioski 
Bezpieczeństwo zdrowotne, ochrona obywateli przed utrata zdrowia i życia to 

jedne z priorytetowych zadań państwa. Dlatego też od czasu ostatnich dziesięcioleci 
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położono szczególny nacisk na rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce, 
wprowadzając coraz nowocześniejsze i skuteczne rozwiązania organizacyjne i 
techniczne. W ratowaniu zdrowia i życia obywateli ogromne znaczenie ma szybka 
pomoc na miejscu zdarzenia oraz transport do właściwego ośrodka leczenia. Pomimo 
pewnych jeszcze organizacyjnych trudności wydaje się, że obecna, organizacja  
Systemu Polskiego Ratownictwa Medycznego, poprzez działania wykwalifikowanego 
personelu medycznego, pozwala na uratowanie życia na miejscu zdarzenia, prawidłową, 
szybką ewakuację i leczenie poszkodowanego w ośrodku specjalistycznym zgodnie ze 
wskazaniami zdrowotnymi.  
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Abstract:  

The incomplete institutional architecture and existing  fragmentation of  jurisdictions weak  the 
treatment and preventions powers of cooperation of EU network of prison and police forces. The  
EU ‘soft’ multidisciplinary tools meet weak harmonisation and cooperation obstacles  in the areas 
as central criminal intelligence, using prison information engines. Counter-radicalisation and 
counter-terrorism modules Derad and Traning Aid are a part of multinational e-learning platform 
called Hermes.  

Keywords: counter-radicalization, counter-terrorism, prison and police forces, criminal 
intelligence 

 
Abstrakt: 
Nekompletná inštitucionálna architektúra spolu roztrieštenou jurisdikciou v EÚ  oslabujú 
spoluprácu, spôsoby zaobchádzania a prevenčné kompetencie policajných a väzenských zložiek.  
Multidisciplinárne nástroje “mäkkej sily”v oblastiach kriminálneho spravodajstva a využívania 
informačných nástrojov väzenskej správy v EÚ  sú konfrontované slabou harmonizáciou a 
kooperačnými zábranami. Vzdelávacie moduly Derad a Training Aid obsahujú manuály prevencie 
voči radikalizácii a boja s  terorizmom a sú dostupné na multinárodnej e-platforme Hermes. 

Kľúčové slová: prevencia voči radikalizácii,  boj s  terorizmom, väzenské zložky, kriminálna 
spravodajská služba 

Introduction 
The Italian Ministry of Justice with the support of the European Union developed a 
Learning arrangement Platform, called HERMES, which is a part of the e-Justice Portal. 
The aim is to deliver 50 basic and advanced courses for prison staff and CVE  
practitioners in 27 EU countries.  
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The platform deploys innovative technologies and concepts to deliver complex juridical 
and technical knowledge through virtual environments composed of videos and 
exercises based upon real cases. This methodology helps to contextualise and 
understand complex phenomena of radicalisation within prisons as part of daily duties 
and activities of the prison staff, with a very practical approach which combines EU 
regulations,  practises and policies with the national strategies. 

HERMES is a real innovative tool, which offers the opportunity to work together with 
a European policies and practises, that privilege administrative actions against 
procedural and substantial justice, risk to backlash and favour radical escalations 
Obligation to respect, in fighting against terrorism, the international instruments for the 
protection of human rights, the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, and the case-law of the European Court of Human Rights. 

Strong need for improving know-how, competences and abilities of all key stakeholders 
on the EU legislation in relation to the prevention of radicalisation Inter agency 
coordination among national, European and International LEAs, Intelligence and 
Judiciary Agencies, each in The importance of balancing security, justice and 
fundamental rights while preventing radical escalations, protecting citizens and 
institutions from potential crimes;  Training Experts in Counter-Radicalization   
 

The Italian Ministry of Justice launched a call of interest to select 48 senior trainers 
expert in counter-radicalisation, prison management, counter terrorism, human rights 
and related academic studies. We intend to offer short-term contracts for the training of 
prison staff on the following topics: 

-   Combine Judicial and Police Cooperation to prevent radical escalation; 
-   Integrate preventive and investigative measures; 
-   cope with the evolution of CVE models within the EU prisons; 
-   Select Tools to detect radical dynamics in prison; 
-   Manage information and data in line with the EU Data Protection Package; 
-   Design individually tailored-made rehabilitation programs in prison; 

 
-   Use Judicial Cooperation and EU Framework Directives 909/829/947 to     

implement preventive and rehabilitative initiatives; 

Countries involved Spain, Portugal, France, Italy, Slovenia, Croatia, Malta; 
Cyprus,Greece, Germany,Austria, Czech Republic, the Netherlands, Belgium, Ireland, 
Sweden, Hungary, Poland, Slovakia, Latvia, Lithuania, Estonia, Finland, Bulgaria, 
Romania. 

ToT Program / Training of Trainees 

•   Vicenza, September 2017 by COESPU Carabinieri 
•   Munich from 5th to 8th of December  2017 by Bay-FHVR, Police Academy 
•   Granada from 22nd to 26th of January 2018 by FUNDEA 
•   Prague from 19th to 23rd of February 2018 by University of Prague 
•   Bucharest in March 2018 by Romanian Ministry of Justice 
•   Riga from 16th to 20th April 2018 by Latvian Ministry of Justice 
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Prosecutors and Judges are an essential component of the CVE strategies [Tab.1] 

and practises to avoid an excessive recourse to administrative measures and grant the 
rights of the suspect and accused persons; Several legal principles, articles of the 
European Court of Human Rights (ECHR) and sentences of the ECHR and CJEU need 
to be considered when designing strategies [1, 4],  to counter radicalisation in prison 
and deal with terrorists or prisoners suspected of being radical or terrorist. 

 
Tab. 1 EU Counter Terrorism Strategy 

Source: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en 

 
          Violations of human rights can give rise to grievances and the very conditions 
conducive to the escalation of radicalisation [6],  towards violence [Fig. 1].and recruitment 
to terrorism. 

 
Fig. 1 The escalation of radicalisation towards 

Source: By author 
 

A strategic approach is necessary to combat terrorism globally while respecting 
human rights, and make Europe safer, allowing its citizens to live in an area of freedom, 
security and justice while respecting the national competences in this specific area. 
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Counter-terrorism policy, practises and legislation need to be compliant with the 
Stockholm’s Road map, EIO, Victim’s Directives and other EU legal Instruments. 

1.  Joint Coordination and Multidisciplinary Operations  
Coordination meetings are aimed at judicial cooperation. They bring together 

judicial and law enforcement authorities from EU-MSs and third countries, to exchange 
information and make decisions on informed and targeted operations in cross-border 
investigative cases. 

Coordination centres are a real time operative tool supporting police and 
prosecutor’s operations during joint action days. Coordination centres provide 
immediate follow-up of seizures, arrests, house/company searches, freezing orders and 
witness interviews, sharing information among all forces involved at MS level. 

The incomplete application of Art. 86 on the on the functioning of the EU (Lisbon 
Treaty) exposes security and justice policies to risks which may backlash. 

Joint investigation teams (JIT) are joint operations where multidisciplinary 
teams consisting of prosecutors, judges and law enforcement authorities from different 
MS cooperate in the context of specific transnational investigations, and with financial 
support from Eurojust itself. 

CMS-Case Management System, connects Eurojust National Coordination 
System (ENCS) with the national levels. CMS is designed to store and process case-
related data, as well as to facilitate the monitoring of compliance with the rules for the 
processing of personal data. 

ECRIS (European Criminal Records Information System), a decentralised 
repository of all convictions managed by MSs, which provides judges and prosecutors 
with easy access to comprehensive information on the criminal history of persons 
concerned.  

 Implementation of a three-tier information and intelligence sharing approach 
which aims at maximising synergies concerning relevant data processed in the 
Schengen Information System (SIS), the EIS and in FP Travellers;  

 Integration of the network of Financial Intelligence Units (FIU.NET) into 
Europol, in order to complement the fight against the financing of terrorism 
beyond TFTP (on-going); 

 Sharing Passenger Name Record (PNR) data with Europol to track travel routes 
and common risk indicators for border controls 

 
ETIAS watch list to be consulted by ETIAS National Units in the follow up of a hit 

with Europol data during the ETIAS automated processing. 

EPRIS is the European Police Records Information System (EPRIS) which 
facilitates cross-border access to information held in national police records, including 
technology for the pseudonymous data, using also Universal Message Format (UMF), 
based upon the so-called "hit" or "no hit" reply. Additional personal data would have to 
be requested in a second step in case of a "hit" via usual police cooperation channels. In 
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terms of IT architecture EPRIS integrates SIENA, EIS, and the so-called ADEP 
Initiative.  

 SIAC is the Single Intelligence Analysis Capacity tool managed by INTCENT, 
which combines civilian intelligence (EU INTCEN) and military intelligence (EUMS 
Intelligence Directorate) and also receives data from the European Union Satellite 
Centre, which provides satellite imagery and analysis.  

SIENA- Secure Information Exchange Network Application  is a central tool to 
enable connectivity, manage the exchange of operational and strategic crime-related 
information amongst member states (MS)  

Analysis Work File (AWF) Terrorism is a distinct and self-contained component 
of the Europol Analysis System (EAS), with individual Focal Points (FPs) to reflect 
current self-assigned priorities in the fight against terrorism, thus improving operational 
analysis, cross-matching, case and phenomena analysis and coordinated responses 
incorporating input from: 

FP Travellers is the foreign terrorist fighters travelling to and from conflict zones.  
Terrorism Financing Tracking Program – TFTP (targeted searches on data provided 
by MSs) [2,3] 

 

1.1. Europol’s Central Criminal Information Engines 
Europol’s AWF Terrorism threat analysis (analysis of terrorist propaganda 

materials available on the internet); also contains the following 3 additional FPs:  

 Hydra  (Islamic terrorism beyond the phenomenon of so called travelling foreign 
fighters),  

 Piracy (East of Africa and Gulf of Aden maritime piracy), 
 Dolphin (all other terrorist activities, i.e. right-wing terrorism) 

EIS - Europol Information System is Europol’s central criminal information and 
intelligence database covering all of Europol’s mandated crime areas. It contains serious 
international crime-related information on suspects, convicts and ‘potential future 
criminals, criminal structures, and offences and means used to commit them’. 

VIS -  Visa Information System allows Schengen States to exchange visa data, in 
particular data on decisions relating to short-stay visa applications.  

SIS II - Schengen Information System allows Schengen States to exchange data 
on suspected criminals, on people who may not have the right to enter into or stay in the 
EU, on missing persons and on stolen, misappropriated or lost property. SIS Database 
will be interoperable with the iARMS system, aimed at combating the sales of illegal 
commodities and weapons.  

EURODAC asylum fingerprint database, for the purpose of the prevention, 
detection and investigation of serious crimes and terrorism. EURODAC will be soon 
reinforced within the CEAS framework, integrating fingerprint data with biometrics and 
facial identifications and allowing extensive benchmarking and searches. 
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FADO (and its public version PRADO) is a reconnaissance database to facilitate 
exchanges of information between EU States on personal identity documents. It 
provides the rapid validation, storage and exchange of information on genuine and false 
documents with an automated process.  

 

1.2. Data Gathering and Intelligence 
Considering that radicalisation is not a crime, a juridical qualification of 

information gathered by prison intelligence is necessary, in line with the national laws 
and Intl. Regulations.  

Framework decisions as judicial tools for disengagement identify key topics for 
disengagement practises, instruction, employment, relationships with family, sports, 
cultural and recreational activities & external community, religion. 

 Framework Decision 2008/947/JHA on probation (OJ L 337, 16.12.2008); 
 Framework Decision 2008/909/JHA on custodial sentences and measures (OJ 

L 327, 5.12.2008); 
 Framework Decision 829/2009 JHA on alternatives to provisional detention 
 Procedural and substantial rights 
 CoE Convention on the Transfer of Sentenced Persons, CETS 112, 1983 

 
CoE European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or 

Conditionally Released Offenders, ETS 51, 1964  7th UN Congress on the Prevention 
of Crime and the Treatment of offenders adopted  the UN Model Agreement on the 
Transfer of Foreign Prisoners . 

 

1.3. Judicial Response and Police Cooperation 

DIRECTIVE (EU) 2014/41 regarding the European Investigation Order, states that 
transnational investigations need to be required by investigating authorities in criminal 
proceedings [8,] with   competence to order the gathering of evidence in accordance 
with national law, after the check of conformity criteria, and the validation by a judge, 
court, investigating judge or a public prosecutor in the issuing State. Where the EIO has 
been validated by a judicial authority, that authority may also be regarded as an issuing 
authority for the purposes of transmission of the EIO . 
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Fig. 2 The Prevention Levels 

Source: Source CREST - Introductiory Guide 
http://eprints.lancs.ac.uk/88097/1/17_008_01.pdf 

www.traininghermes.eu 
 

1.4. Framework Decisions as Judicial Tools for Disengagement 

In several MS suspicions of radicalisation (in addition to trial and/or conviction for 
terror-related crimes) may lead to harsher administrative measures for inmates, and 
impact on their substantial rights beyond their penalty and sentences. 

Social and judicial tools combined in a Decisions 2008/947/JHA on probation; 
2008/909/JHA on custodial sentences and measures; and 829/2009 JHA on alternatives 
to provisional detention, reinforce social, family  and community ties, and enhance the 
application of non custodial measures for untried and convicted prisoners, thus 
establishing criteria of equality between resident and non-resident inmates. The 3 
decisions are useful where the person in custody is in the issuing State or in the executing 
State and can contribute to disengagement. 

Relationships can be a primary vehicle for disengagement from violent extremism, 
and further, appear to be what most optimally enables subsequent engagement of a 
former extremist in society. The impact of family and friends’ visits on the 
psychological health of prisoners, their motivation to desist from future offending, 
prospect of finding accommodation and employment after release should therefore not 
be underestimated. It is important to help violent extremist [7], prisoners maintain, or 
re-establish, contact with their family during their time in custody and particularly in 
the stage prior to release [10].   

Examples: transfers; change of security level; check of correspondence; limitation 
of the visits and personal/social contacts; application of special surveillance/observation 
measures; obligation to follow specific deradicalization programmes or restriction to 
access other rehabilitation initiatives; for security reasons insertion into specific 
database at national and/or European level; expulsion and deportation for third country 
nationals, stripping of the citizenship in other countries, IPP sentences; etc. 

These measures vary from one country to another and their adoption follow 
different procedural paths in adversarial approaches, or within inquisitor-centred penal 
procedures or through administrative decisions. In other cases decisions lack 
transparency for the inmates and their lawyers. 
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In April 2016, the CJEU ruled in two joined cases – Aranyosi and Căldăraru – on 
transfers under the EAW from Germany to Hungary and Romania, The CJEU concluded 
that a judge has to consider objective and reliable evidence of systemic concerns with 
detention conditions in the issuing state, and, if the risk of These measures vary from 
one country to another and their adoption follow different procedural paths in 
adversarial approaches, or within inquisitor-centred penal procedures or through 
administrative decisions. In other cases decisions lack transparency for the inmates and 
their lawyers.In April 2016, the CJEU ruled in two joined cases – Aranyosi and 
Căldăraru – on transfers under the EAW from Germany to Hungary and Romania, The 
CJEU concluded that a judge has to consider objective and reliable evidence of systemic 
concerns with detention conditions in the issuing state, and, if the risk of inhuman or 
degrading treatment cannot be dismissed, the transfer. 

 

1.5. Recognition of judgements and enforcement of sentences 

The- criteria for the request the link of the sentenced person to the MS consent of 
the person (if necessary) judgement together with the certificate consultations 

 criteria for the execution 
 compatibility 
 non-recognition (criteria, certificate, non-offence, statute-barred, 

immunity, age, 6 months, in absentee, territory, medical care) 
 Recognition of Judgements of a Issuing State and Execution of KEY 

MESSAGES 
 

However, cases where families or communities are not contributing to 
disengagement or even potentially fuelling radical escalations, must be considered and 
this may be a ground for refusal. Differentiated MS legislation on radicalisation and 
CVE may risk to infringe fundamental rights of the inmates if the conditions in the 
receiving countries will produce inequalities between resident and non-resident 
prisoners, or risks of inhuman or degrading treatment cannot be dismissed [Tab. 2]. The 
exchange of information related to radical behaviours in the Certificate of the issuing 
State remains an open topic when this may lead to criminal charge in the receiving 
country, or may worsen the status of the prisoners beyond their sentence, or may 
endanger investigations. 
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Tab. 2 Judgements and enforcement of sentences 

source: by author 
 

The correct application of the 3 FDs reinforce social, family and community ties 
and therefore contribute to facilitate rehabilitation measures, if correctly applied; 

Framework Decisions 2008/947/JHA on probation; 2008/909/JHA on custodial 
sentences and measures; and 829/2009 JHA on alternatives to provisional detention, 
reinforce social, family and community ties, and enhance the application of non 
custodial measures for untried and convicted prisoners, thus establishing criteria of 
equality between resident and non-resident inmates. The 3 decisions are useful where 
the person in custody is in the issuing State or in the executing State and can contribute 
to disengagement.       

 

1.6. Fragmentation of Jurisdictions and Powers  
A cornucopia of police forces, decentralised European and international agencies 

in the context of judiciary and security[5], accompanied by a myriad of networks with 
different operative functions or orientations, and by an uncountable number of databases 
which daily process billions of frequently non-interoperable data. All of this, obviously, 
can have an Article 85 of the Lisbon Treaty mentions Eurojust and defines its mission, 
“to support and strengthen coordination and cooperation between national investigating 
and prosecuting authorities in relation to serious crime affecting two or more Member 
States.  

Article 86 states that, “in order to combat crimes affecting the financial interests 
of the Union, the Council, by means of regulations adopted in accordance with a special 
legislative procedure, may establish a European Public Prosecutor’s Office”.  

What we have in front of us, as a matter of fact, is a picture of fragmentation, made 
up of the division of authorities among governments and supranational institutions; non-
harmonised national laws, associated to framework decisions, resolutions, directives 
and recommendations; the contemporary presence and crossed jurisdiction of at least 3 
different supranational courts of justice at different levels, in addition to national ones, 
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with completely different procedures, with an emerging excessive law and often even 
contradictory.  

Police forces, extension of their powers, duties and area of intervention (e.g.: 
community policing and neighbourhood watch, ‘intelligence-led police’), more 
intrusive surveillance and intelligence, focused and proactive interventions (e.g.: 
Hotspot strategy) and use of new technologies (cyber investigations, hotlines, CCTV, 
etc.) to deter criminals Situational Crime Prevention (SCP): is a theoretical and different 
than other criminological theories on prevention because it seeks to reduce crime 
opportunities rather then than punish or rehabilitate offenders. SCP focuses on how 
offenders carry out successful crimes to craft crime-specific interventions that remove 
opportunities, working on 25 ‘soft’ and ‘hard’ techniques [tab. 3]. This results in several 
multi-agency and multidisciplinary risk reduction strategies . 

 

 
Tab. 3   Twenty Five Techniques of Situational Prevention 

Source: https://www.omicsonline.org/editor-pdf/G_S_Bajpai.pdf 
Source: https://www.traininghermes.eu/mod/scorm/view.php?id=597 

 

Art 86 on the on the functioning of the EU (Lisbon Treaty) considers the creation 
of an European prosecutor office with two areas of competence : first, for the prevention 
of infractions to EU’ financial interests; after, for struggling against criminal activities 
with transnational dimension. 

While the provisions of Art. 86, par.2, are now part of the EPPO, unfortunately 
Art. 86, par. 4, remained without application. This flaw creates a substantial 
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inconsistency in the EU security policies and practices, jeopardising the EU judicial 
system based upon checks 

The UN Secretariat, agencies, actions, and related organizations are members in 
the Counter-Terrorism 

Implementation Task Force (CTITF),  composed of 38 entities coordinated by the 
United Nations Counter-Terrorism Centre (UNCCT). 

The third level of international stratification of global policy on security and justice 
is represented by the United Nations “world leaders understand that we must mobilize 
a stronger global response to counter terrorism – that is the mission of the EU.  

 

1.7. Risks of an incomplete institutional architecture 
INTERPOL established in 1923, is an independent international organization with the 
mission to promote international cooperation in fighting international crime. Currently, 
INTERPOL has 190 member countries. Like Europol at EU level [tab.4], INTERPOL 
links law enforcement agencies, the members’ National Central Bureaus (NCBs), and 
INTERPOL General Secretariat (IPGS). 

 
Tab. 4 Key Intelligence Products – Tasking and Coordination Processes 

Source https://www.traininghermes.eu 
 

However, EUROJUST has no jurisdictional powers, there is no analogy to  
INTERPOL´s international coordination of practices [Tab.4]. 

  

2. Prison Intelligenceand Evidences 
Between concerns raised by citizens, suspects gathered by intelligence or inputs 

stemming from national police or European and International agencies and their 
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database, there is a set of procedural rights that must be respected when cases are 
investigated 

 
Tab. 5 Procedures, Law Governing, Implementation 

Source: https://www.traininghermes.eu/mod/scorm/view.php?id=597 
 

DIRECTIVE (EU) 2013/48 and (EU) 2016/343 states, that the rights to defense 
arise “from the moment when a person is suspected or accused of having committed a 
criminal offence, or an alleged criminal offence, and, therefore, even before that person 
is made aware by the competent authorities of a Member State, by official notification 
or otherwise, that he or she is a suspect or accused person. This Directive should apply 
at all stages of the criminal proceedings [tab. 5], until the decision on the final 
determination of whether the suspect or accused person has committed the criminal 
offence has become definitive. According to the ECtHR, the assistance of a lawyer has 
to be provided “as from the first interrogation of the suspect by the police. 

 

2.1. Cooperation of Network of Prison Police Forces.  
This is because Prison Police in several EU countries is part of the civil staff of the 

Ministry of Justice. The bureaucratic division between Justice and Home Affairs 
impacts security and research policies and agencies coordination 
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Tab. 6 Organisation Involved in Delivering CVE Interventions 

Source:  https://crestresearch.ac.uk/resources/countering-violent-extremism/ 
Source: https://www.traininghermes.eu 

 
On a level of practices, it was swiftly realised  that the operative instruments 

necessary for the implementation of what, in the meantime, has  become an ever 
increasingly continental level of security systems level [tab. 6], required instruments 
and operative agencies capable of working alongside the actions of nation states, but 
without entering into conflict with their jurisdiction and penal procedures. 

AGENCIES with marked sectoral function: 

 FRONTEX European Border and Coast Guard Agency, 
 CEPOL, European Union Agency for Law Enforcement Training 
 EMCDDA The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
 EASO The European Asylum Support Office, and 
 EU-LISA, European Agency for the operational management of large-scale IT 

systems Operative centers 
 EC3, to prevent and fight cybercrime; EMSC, against illegal people trafficking, 

as part of the new interagency ‘Hotspot Approach’; 
 IPC3, for the defence of intellectual property;  
 ECTC European Counter Terrorism Centre  
 EU IRU, Internet Referral Unit,  
 EU-Regional Task Force (EU-RTF) inter-agency for Italy and Greece 

 

2.2. Cooperation Counter-Terrorism Police Cooperation Network 
Intelligence Unit (LV) and one investigative service (Guardia di Finanza, IT) are 

involved CARIN is the Camden Assets Recovery Inter-Agency Network composed of 
practitioners engaged in recovering criminal assets, including law enforcement level : 
 

    ENFAST is the European Network of Fugitive Active Search Teams  
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 ATLAS special intervention units in the EU for the deployment of specialised 
security groups  

 EEODN is the European Explosive Ordnance Disposal Network 
 AIRPOL active in and around airports 
 RAILPOL is a multi-disciplinary cooperation network of the rail police services 
 AQUAPOL EU network of maritime and inland navigation related law-

enforcement authorities 
 TISPOL is the European Traffic Police Network  
 ENFSI is the European Network of Forensic Science Institutes 
 EUCPN is the European Crime Prevention Network 
 EACN is the network against corruption the European Anti-Corruption Network 
 ECTEG is the European Cybercrime Training and Education Group 
 EBOCS is the European Business Ownership and Control Structures, a network 

where four business registers (IE, IT, EE, RO),  

and judicial practitioners, specialists in the field of asset tracing, freezing, seizure and 
confiscation: 
 

2.3. Demo – Agentown -  a small old town in Italy 
Agentown is a small old commercial provincial town in central  Italy with 3500 

inhabitants. Despite a lot has been done in the last years and the socio-economic 
situation has improved, after years of financial and economic crisis, the level of 
unemployment remains high, investments low (because bank don’t deliver loans) and 
therefore young citizens tend to emigrate to Switzerland and Germany. The town is 
rather safe, apart from some petty criminals, mainly belonging to the poorest 
neighbourhoods in town, and few homicides, mainly caused by family feuds. In 2017 
the national government decided to resettle 60 refugee families in Agentown, using an 
old and abandoned military complex. Considering men, women and children, mainly 
coming from Africa via Libya and the Central Mediterranean Route[2,3], approx. 400 
people found a temporary and accommodation in Agentown.  

To Conclude the intervention AGENTOWN: «Role Playing» to identify different 
‘liquid’ actors. The case described in the exercise contains a mixture of social problems, 
communications, politics, and security. We ask to divide the class in different groups. 
Each group should be composed by 5 people: 

 One Major 
 One Head of Police 
 Two politicians: one leftwing and the other one rightwing 
 One immigrant 

The team must to identify themself in one of this role and then choose the role, 
which you think could be more suitable for you and try to think as your figure would 
think. 
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The question is the same for each figure: 

 How would you act in such a situation? 
 Which preventive measures would you take? 
 How would you re-act to the measures or ideas of the other figures? 

The population of Agentown didn’t show very much enthusiasm for the new 
situation but there were no big protests. Only young activists of the local right-wing 
movements raised the banners of national identity, Christianity and ‘civilization clash’ 
as arguments against the resettlement, suggesting that the immigrants will bring more 
delinquency, health care problems and impoverishment in an already critical town, 
where young locals are forced to emigrate. Left wing groups, organized in a cooperative, 
signed a contact with the government to supply services to the immigrants against the 
payment of € 35/day for each refugee assisted. Nevertheless, the situation was stable, 
and quit. Despite language problems, children participated to the lessons in the local 
school, and several other young immigrants participated with success to the local 
football team ‘Agent F.C.’.  

Nigerian women were trained by the local left-wing oriented ‘immigration centre’ 
on gender equality, while some black youngsters participated to routinely anarchist 
demonstrations for equal rights  with the hope to obtain a flat from the local 
municipality. Due to an incident in the Summer, the situation changed. A newspaper 
brought the news that a youngster from the refugee centre was under investigation for 
terror-related crimes. The news caused unrest in Agentown. A protest march to close 
the centre was organized, with the support of right-wing national movements. As 
response, left-wings groups and anarchists at regional level called for an ‘Antifa’ 
counter-demonstration, to block the ‘right-wing’ march. During the two parallel 
demonstrations fights erupted, firstly between right and left activists, and then against 
the police, who was forced to arrest 4 protesters from both sides. Further unrest remained 
for a few days, before the release of the 4 suspects, but the local Agentown politicians 
and the municipality councils remained concerned, because in two months Agentown 
will have local elections to renew the Council.  

 

2.4. Recommendations on the treatment of foreign prisoners  
Framework Decision 2008/947/JHA on probation (OJ L 337, 16.12.2008); 

Framework Decision 2008/909/JHA on custodial sentences and measures (OJ L 327, 
5.12.2008);                                             

Framework Decision 829/2009 JHA on alternatives to provisional detention  

Procedural and substantial rights  

 CoE Convention on the Transfer of Sentenced Persons, CETS 112, 1983 
 CoE European Convention on the Supervision of 
 Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders, ETS 51, 1964 

 
7th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders adopted the 
UN Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the 
treatment of foreign prisoners  [9]. 
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Most relevant fundamental rights to be considered are:  
 

 Art. 3 of the ECHR (Prohibition of torture and inhuman and degrading treatment 
or punishment) and Article 4 of the EU Charter of Fundamental Rights);  

 Art. 8 of the ECHR (Right to respect for family and private life) and Article 7 of 
the Charter); 

 Art. 6 ECHR (the Right to access a court and to a fair trial) and Article 47 of the 
Charter); 

 Art. 9 Freedom of Religion; 
 Art. 14 and 15 of the Charter (Right to Education and Work) 

 

2.5. Evolution of the Prevention in Europe 

Framework decisions ans judicial tools for disengament [tab.7]  to conclude the 
intervention. We try to start a constructive discussion, taking in consideration all the 
different opinions and give a solution.  

On the morning of 25 July 2016, Adel Kermiche, a 19-year-old Algerian, under 
house arrest, and with an electronic tag, entered a Normandy church with another 
attacker, where he forced Father Jacques Hamel, 86, to his knees and slit his throat. 
Kermiche had two previous prison experiences. In this case, almost all relevant 
stakeholders were involved[12].:  

Public-Private Cooperation[11]. prevent crime, with different degree of success to 
promote security, justice, and equal opportunities for all:  

 Ensure that voices of mainstream opinion prevail over those of extremism  
 Enhance government communications  
 Support messages countering terrorism  
 Counter online radicalisation and recruitment to terrorism 
 Train, build capacity and engage first line practitioners across relevant sectors 
 Support individuals and civil society to build resilience  
 Support disengagement initiatives  
 Support further research into the trends and challenges of radicalisation and 

recruitment to terrorism 
 Align internal and external counter-radicalisation work DISTOPIA OR 

WELFARE? 
 New model of prevention bridging between traditional preventive security 

(Judiciary, LEAs and Intelligence), from one 
 side, and early targeted and social prevention (civil society, education, social 

welfare at local and central level), on the other side. 

Prosecutors, judges, investigators, prison staff, welfare officers and police 
responsible for the execution of alternative measures level [tab. 7], as well as the local 
welfare services, including psychological support and consistent family aid.  



   

 

 

133 

 

Derad and Training Aid Modules - Detection and Prevention of Radicalization 
Miloslav HOSCHEK 

Early prevention: Programmes addressing universal or selected or indicated targets of 
children and  their families to prevent a-social bahaviours and risk factors at an early 
stage through psycho-social methods. Examples: Early Childhood Nurse Home 
Visitation Program, High/Scope Perry Preschools Project, Montréal Longitudinal 
Experimental Study, Seattle Social Development Project 

Justice and Security Prevention: These strategies are based upon new laws, increase of 
punishment and legal penalties for specific crimes,  

 
Tab.7   Crime, Target, Victims, Offender, Place, Manager 

Source: https://www.traininghermes.eu 
 
Pillars:  

 Intelligence-led policing;  
 Dejurisdictionalisation;  
 Partial Decentralization of operation;  
 Information sharing agreements;  

Social prevention: is based upon the deterministic idea that negative social 
environments and conditions are root causes towards criminality. Therefore, 
improvement of these conditions may prevent people from adopting criminal and deviant 
behaviours. In projects like Chicago Area Project, Mobilisation for Youth, 
Comprehensive Community Initiatives, public and private cooperation was foreseen, as 
part of a multidisciplinary work involving also local decentralized communities .  

Historically there are several experiences concerning the application of different 
methodologies to prevent crime, with different degree of success.  

 

Situational Prevention. Reduce opportunities of escalation towards crime through soft 
and hard techniques.  
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Conclusion 
 Experiences from the past years have revealed that countering radicalisation and 
recruitment to terrorism effectively requires a balanced approach between security-
related measures and efforts to  tackle those factors that may create an environment 
conductive to radicalisation and recruitment to terrorism. Overall, the challenge of 
radicalisation and recruitment to terrorism will not be met by governments working 
alone, but by collaboration with communities, civil society, nongovernmental 
organisations (NGO) and the private sector. It requires a joint effort at local, regional, 
national, European and international level.  

HERMES is a real innovative tool, which offers the opportunity to work together 
with a European policies and practices, that privilege administrative actions against 
procedural and substantial justice, risk to backlash and favour radical escalations 
Obligation to respect, in fighting against terrorism, the international instruments for the 
protection of human rights, the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, and the case-law of the European Court of Human Rights.  

Strong need for improving know-how, competences and abilities of all key 
stakeholders on the EU legislation in relation to the prevention of radicalization inter 
agency coordination among national, European and International LEAs, Intelligence 
and Judiciary Agencies. The importance of balancing security, justice and fundamental 
rights while preventing radical escalations, protecting citizens and institutions from 
potential crimes.  
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Abstrakt: 

Informacja staje się wspólczesnie towarem o najwyższym znaczeniu.Stąd też próby zakłócenia  czy 
tez zdobycia informacji stają się coraz bardziej opłacalną profesją.Zakłócenie lub zniszczenie 
całych systemów informatycznych  to nowa wielka grozba dla ropzwoju cywilizacji.Już nie 
pojedynczy haker ale powiazane z panstwami profesjonalne grupy hakerów staja się wielką grożbą 
dla funkcjonowania systemow panstwowych  i ekonomicznych  

Słowa kluczowe: Cybrnetyka.Informatyka,Terroryzm informatyczny,Świat. 

 

Abstract:  

Information has become the highest contenpory product. Defending a information system or getting 
over the information is a better  profession is improving  the functioning of destructioning  of it 
systems is a great problem for civilization. The group of hackers  brought with the states is a huge 
threat to the functioning  of text and e economic systems 

Keywords: Cybernetics ,Information,I .T. terrorism, World 

 

WSTĘP - Podstawowe informacje związane z cyberterroryzmem    
Cyberprzestrzeń początkowo była uznawana jako coś czego niemogliśmy sobie 
wyobrazić w codzienności. Pojęcie to było używane jedynie w powieściach 
fantastycznych i science- fiction. Pierwszą osobą która odważyła użyć się tego 
sformułowania był amerykański pisarz William Gibson, który na stronach swoich 
powieści zatytułowanych,,Burning Chrome” oraz dwa lata później w powieści 
,,Neuromancer’’ zdefiniował ją następująco:” Konsensualna halucynacja doświadczana 
każdego dnia przez miliardy uprawnionych użytkowników we wszystkich krajach, 
przez dzieci nauczane pojęć matematycznych (…).” 

Niewyobrażalna zdolność Świetlne linie przebiegały bezprzestrzeń umysłu 
skupiska i graficzne odwzorowanie danych pobieranych z banków wszystkich 
komputerów świata, konstelacje danych.[1] 
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    Trafne zdefiniowanie tej współczesnej formy opracował Departament Stanu 
USA stwierdzajac , że jest to: współzależna, powiązana ze sobą sieć infrastrukturalna 
technologii informatycznej, obejmująca Internet, sieci telekomunikacyjne, systemy 
komputerowe oraz systemy kierujące procesami produkcji i kontroli w sektorach 
strategicznych dla bezpieczeństwa narodowego. 

    W polskich dokumentach które definiują niezwykle ważną istotę znaczenia 
cyberprzestrzeni, rozumujemy w następujący sposób: przestrzeń przetwarzania i 
wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne , określone w art. 3 pkt 
3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne”. [2] 

    Z podanych informacji należy stworzyć nową uniwersalną definicje określającą 
pojęcie cyberprzestrzeni.Można określić ją jako zbiór elementów, które odnoszą się do 
przetwarzania oraz wymiany informacji które zostały stworzone poprzez określenie 
zależności i powiązania między sobą, która jest doskonale zorganizowaną siecią 
wymiany danych o określonym zasięgu oraz jej strukturze działania. 

Definicja, terroryzmu, rozumiana jest w następujący sposób: różnie motywowane 
ideologicznie, planowane a zarazem zorganizowane działania pojedynczej osoby jak i 
również grup powoduje, iż zostaje naruszony istniejący porządek prawny.  Podane 
działania są realizowane z całkowitą bezwzględnością. [3]  

Cybernetyka- charakterystyka, podstawowe pojęcia  

Ogólna definicja cybernetyki brzmi następująco: „nauka o systemach sterowania 
oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji (komunikacja).[…] 
Cybernetyka analizuje (odnajduje) analogie (homologie) między zasadami działania 
organizmów żywych, układów społecznych (społeczności) i maszyn (holizm), odkrywa 
ogólne prawa wspólne dla różnych nauk i umożliwia przenoszenie tych praw z jednej 
dziedziny na drugą; jest, więc nauką interdyscyplinarną, znajdującą wiele zastosowań 
praktycznych. ” [4] 

Cybernetyka w ochronie bezpieczeństwa stała się bardzo ważnym podmiotem już 
na przestrzeni lat 60 XX wieku. Wykorzystywana jest w medycynie zarządzaniu jak i 
również w procesach rozwoju technologicznych. 

Jednak wielu naukowców twierdzi, iż nie tylko słowa a czyny są też ważne. Mowa 
tutaj o ,,Chatbotach’’.Pojęcie to ściśle wiąże się z pojęciem sztucznej inteligencji. Jest 
to program komputerowy, który za priorytet uznaje prowadzenie rozmowy za pomocą 
języka naturalnego bądź interfejsu tekstowego. Sprawia wrażenie inteligentnego.  
Całość ma na celu oszukane rozmówcy, w taki sposób aby myślał, że prowadzi on 
rozmowę z żywym człowiekiem. Są one bardzo często wykorzystywane w stronach 
internetowych. W cybernetyce duże znaczenie ma teoria systemów ,,Ogólna teoria 
systemów to nauka badająca ogólne prawa rządzące dowolnymi złożonymi układami 
stanowiącymi funkcjonalne całości. Początek ogólnej teorii systemów dała praca 
austriackiego biologa i filozofa L. von Bertalanffy'ego (1901-1971) KritischeTheorie 
der Formbildung (1928)’’ [5] Nauka ta bada powiązania między układami różnego 
rodzaju, które następnie tworzą system. . 
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1.  Cybernetyka i Cyberterroryzm wyzwaniem XXI wieku.  
 Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii powstał Internet oraz poszczególne 

urządzenia związane z nim, które ułatwiają pracę. Z roku na rok z postępem 
technologicznym firmy odchodzą od formy papierowej przekazu informacji.  

  Ważne informacje pod różną postacią zostają zapisywane w sieci. Mimo 
wszelakich zabezpieczeń są jednak one narażone na ,,cybernetyczną kradzież” 

Ofiarami ataków hakerów coraz częściej są zwykli użytkownicy Internetu. Śmiało 
można powiedzieć, że jest to efekt bardzo szybkiego rozwoju urządzeń mobilnych. 
Cyberprzestępcy przygotowują ataki zwane ransomware czy też blokowanie danych dla 
okupu zwane w świecie Internetu kryptolockery.  

 

 
Wykres 1. Raport z 2015 roku dotyczący największych zagrożeń ataków 

występujących w sieci-prawdopodobieństwo wystąpienia.  

Źródło:https://www.cybsecurity.org/wpcontent/uploads/2015/01/Raport_FBC_Cyberz
agrozenia_2015.pdf 

 

Firma Kaspersky która zajmuję się zabezpieczeniem komputerów przed różnego 
rodzaju wirusami opublikowała w 2015 roku skale zagrożeń występujących w sieci na 
które jesteśmy narażeni każdego dnia: 

- oprogramowanie firmy Kaspersky wykryło 2 205 858 791 instancji złośliwego 
oprogramowania na komputerach i platformach mobilnych 

- wykryto 93 473 068 unikatowych adresów URL zawierających złośliwe 
oprogramowanie 

- 147 835 plików instalacyjnych dla urządzeń mobilnych 

- 1 527 trojanów bankowych na platformy mobilne 
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- znane aplikacje mobilne są modyfikowane w taki sposób by prócz normalnego 
działania zawierały szkodliwe akcje 

- wykryto 103 072 instancje złośliwego oprogramowania na platformy mobilne 

- trojany bankowe dla platform mobilnych atakują w większości obywateli Rosji 

- najczęściej atakowanymi aplikacjami na komputerach były: przeglądarki stron 
WWW (64%) oraz Oracle Java (14%) 

Źródło:http://bothunters.pl/2015/05/19/garsc-statystyk-dotyczacych-
bezpieczenstwa-w-pierwszym-kwartale-roku-2015/ 

 

2.  Rodzaje zagrożeń związanych z  rozwojem działalności 
cyberterrorystycznej w XXI wieku. 

W pierwszej kolejności chcąc wyznaczyć oraz opisać najważniejsze zagrożenia 
związane ze światem cyberterroryzmu obecnego wieku,  należy wyodrębnić powiązane 
przestępstwa z tym zjawiskiem z pośród wszelakich zagrożeń, które w pełni dotyczą 
cyberprzestrzeni. Z oczywistego punktu widzenia nie mogą być one traktowane jako 
jednolite przestępstwo środowiska cybernetycznego. .. [6] 

    Ataki systemowe jest to pierwsza z dziedzin zagrożeń w cyberprzestrzeni. 
Powinna być również rozpatrywana jako działanie cyberterrorystyczne. Połączenia 
teleinformatyczne, telekomunikacyjne czy też komputerowe na te wszystkie czynniki 
sieci i połączeń technologii informacji wpływa negatywnie opisywana kategoria 
zagrożenia.  

    Za pomocą opracowanego poniżej schematu, który przedstawia podział ataków 
na systemy teleinformatyczne powinno zobrazować, iż są one dokonywane na 
różnorodne sposoby. 
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Tabela 1. Podział ataków na systemy teleinformatyczne według określonego kryterium. 

 
Ataki na systemy to zapewne jedno z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku, 

która jest powiązana ze światem cyberterrorystów. Na podstawie powyższego schematu 
można stwierdzić, iż charakter ataku nie jest jednorodny.  

Istnieje wiele rodzajów zagrożeń na systemy i urządzenia teleinformatyczne, 
jednak do najważniejszych z nich można zaliczyć wymienione poniżej. 

Włamania do sieci komputerów ( z ang. Hacking), najprościej ujmując jest to 
sytuacje kiedy dana osoba uzyskuje dostęp do poufnych danych , zasobów sieci 
komputerowej. Poszkodowanym może być każda osoba, która na przykład na co dzień 
przegląda strony www.Osoba niepowołana uzyskuje dostęp do nieautoryzowanego 
wglądu do danych . Osobę, która włamała się do cudzego systemu nazywamy- 
hakererm..[7] 

- Podsłuch ( z ang. Sniffing) – Uznaje się za dość prostą metodę, która polega na 
podsłuchu i powielaniu informacji przesyłanych za pomocą sieci teleinformatycznych. 
Jednak jest to również dość pasywna metoda, która nie zmienia żadnych danych  w sieci 
oraz w systemach operacyjnych urządzeń do niej przynależnych. Jej głównym celem 
jest pozyskanie oraz wykorzystanie informacji uzyskanych za pomocą aparatów i 
urządzeń podsłuchowychŁamanie zabezpieczeń oprogramowania (tzw.Cracking)- 
wiąże się zwłaszcza z nielegalnym rynkiem oprogramowania oraz czerpania z niego 
zysku jest to nic innego jak pozyskanie środków na rzecz działalności terrorystycznej a 
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jeszcze prościej mówiąc są to włamania na konta bankowe, wyłudzenia, nielegalne 
transfery pieniężne itp. 

- Sabotaż komputerowy- Ma on na celu doprowadzenie atakowanego 
oprogramowania komputera do takiej postaci, aby ten nie mógł funkcjonować 
prawidłowo. Może być to całkowite zainfekowanie systemu bądź tylko niektórych opcji 
należących do niego, które powodują nieprawidłowe działanie urządzenia. Sabotażyści 
mają zdolność do podmiany treści czy też modyfikacji danych. 

- Podgląd sieciowy(z ang. Snooping) czyli namierzenie najsłabszych punktów 
sieci za pomocą specjalnych analizatorów sieciowych, które mają za zadanie 
odnalezienie najbardziej efektywnej ścieżki ataku na jej wnętrze. 

- Blokowanie działania (z ang. Denial of Service)czyli wysyłanie w znacznej partii 
takich samych informacji, które żądają wykonania usługi. Skutkiem tego jest 
przeładowanie pamięci komputera, . [8] 

 
Rys.1. Schemat rozproszonego ataku DoS 

Źródło: http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/bsi/scb/index41.html (dostęp z dnia 
01.05.2017) 

 

- Odgadywanie haseł (z ang. Brute Force Attack) odbywające się poprzez 
zgadywanie inteligentne, ataki słownikowe czy wykorzystanie specjalnych programów 
zawierających ogromny zbiór słów, sprawdzających po kolei wszystkie możliwe 
kombinacje, potrzebne do uzyskania właściwego hasła. 

Drugim z głównych zagrożeń dla cyberprzestrzeni wymienianych na 
wcześniejszym etapie pracy są wirusy komputerowe. Pod tą nazwą należy rozumieć 
przede wszystkim wszelkiego rodzaju, programy komputerowe i wtyczki, które 
zakłócają poprawną pracę systemów oraz aplikacji, utrudniają bądź uniemożliwiają 
pracę na nich, a także mogą prowadzić do modyfikacji i wprowadzania niechcianych 
zmian na komputerze prowadzących do zniszczenia jego systemów operacyjnych. 
 Często wirusy komputerowe ukryte są w innych programach i uaktywniają się 



   

 

 

142 

 

Cyberterroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne 
Eugeniusz JANUŁA 

podczas ich instalacji, bądź z pewnym opóźnieniem, czego użytkownik danego 
komputera bądź sieci nie jest w ogóle świadomy.  

.Wraz z postępem cywilizacyjnym i technicznym tworzone są nowe metody 
ochrony przed awariami. Zalicza się do nich różne techniki w zależności od 
odpowiednich kategorii i kryteriów ochrony (macierze RAID, backupy, kopie lustrzane, 
urządzenia UPS, replikacje, klastry, zapasowe centra danych, etc.) . Warto jednak 
pamiętać, że ciągłe ulepszanie zabezpieczeń technicznych wpływa pozytywnie na 
zmniejszanie poziomu awaryjności urządzeń, systemów i sieci, jednak nie zapobiega im 
całkowicie.  

 . Następny model zagrożeń powiązanych ściśle z działalnością 
cyberterrorystyczną w XXI wieku to usunięcie, zniszczenie lub niechciana modyfikacja 
danych. Cyberterroryści mogą nie tylko wykradać informacje, równie skutecznie 
dokonują ich całkowitego usunięcia, zniszczenia bądź modyfikacji.   

  Ostatnia grupa najpopularniejszych zagrożeń odnoszących się do 
cyberprzestrzeni i działalności cyberterrorystycznej to błędy w oprogramowaniu i 
niedostateczne testowanie. Te niepożądane i niedostrzegane zjawiska mogą nieść za 
sobą wiele przykrych konsekwencji którymi są między innymi dziury w systemie 
bezpieczeństwa, przez które śmiało może przedostać się do jego wnętrza odpowiednio 
doświadczony i wyszkolony haker terrorysta, wyrządzając w nim niewymierną ilość 
szkód oraz strat.  

 .  Najsłynniejsze ataki cyberterrorystyczne XXI wieku 

Charakteryzowanie zjawiska cyberterroryzmu nie może się głownie opierać na 
aspekcie terrorystycznym. .  Aby w pełni zrozumieć na czym polega cyberterroryzm 
należy również skupić się na przedstawieniu poszczególnych wybranych ataków, które 
zostały odnotowane na tle zjawiska związanego ze światem terrorystycznym a przede 
wszystkim cyberterrorystycznym,  

 Hakerzy członkowie Al- Kaidy celowo uszkodzili systemy identyfikacji 
samolotów Amerykańskich Linii Lotniczych. Przyczyniło się to do łatwego 
uprowadzenia czterech samolotów, które brały udział w  zamachu.z 11 września   

  Związek przyczynowo skutkowy opisanych wydarzeń, ukazuje w ten sposób 
ataki z Nowego Yorku w nowym świetle, zaznaczając na horyzoncie szereg nowych 
wyzwań i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowej cyberprzestrzeni.  

.Kolejny przykład cyberataków o podłożu terrorystycznym to fala ataków 
zanotowana na lata 2003-2007 pod kryptonimem TitanRain (z ang. Deszcz Tytanów) 
nadanym przez amerykańskie agencje federalne. Zauważyły one związek pomiędzy 
serią ataków na sieci i systemy departamentów obrony, stanu, energii i bezpieczeństwa 
wewnętrznego. .Prowadzone na przestrzeni kilku lat śledztwo uwagę amerykańskich 
służb wywiadowczych skierowało w kierunku Chin, [9] 

  Warto także dodać, iż w 2007 roku, grupa pod kryptonimem TitanRain obrała 
sobie za cel działań między innymi serwery ministerstwa spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanii . 
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Shady Rat ( z ang. Podejrzany Szczur.) Również i w tym przykładzie obarcza się 
winą Chiny o serie ataków notowanych już od 2006 roku jak podają niektóre źródła 
trwających po dziś dzień, które działają  niepozornie lecz destrukcyjnie. 

Przypadek kolejny notowany jest na rok 2010 i dotyczy odkrytego w tym czasie 
wirusa komputerowego o nazwie Stuxnet. Jest to rodzaj robaka komputerowego, który 
wykorzystany został przez cyberterrorystów do szpiegowania i ataków na systemy 
przemysłowe dostarczane przez firmę Siemens wynajdując luki w systemie Windows, 
wykorzystywanego w rozwiązaniach technologicznych koncernu. .  

 Wielu analityków uważało, że program został stworzony z myślą o irańskim 
programie atomowym, kierując swoje podejrzenia w stronę Izraela. 

 
Rys.2. Mapa ognisk wirusa Stuxnet wraz z zaznaczoną graficznie ilością infekcji 

Źródło:https://itsecurityenthusiast.wordpress.com/2010/10/07/wirus-stuxnet-
usuwanie-infekcji/ (dostęp z dnia 22.05.2018). 

 

Grafika przedstawia mapę, na której zaznaczone są największe skupiska  
występowania wirusa Stuxnet. . 

  Nie można zapomnieć opisując przykłady o największym charakterze 
cyberterrorystycznym o przypadkach na przestrzeni lat 2011-2012. Jednak zdanie jest 
podzielone wśród znawców opisywanego tematu, ponieważ nie mogą być one do końca 
uznawane za czyste przykłady cyberterroryzmu, jednak mają z nim wiele wspólnego.  

    Haktywizm- tak uczeni nazwali te zjawiska, a definicja brzmi następująco: 
Haktywizm jest to zarazem połączenie aktywności politycznej jak i technologicznej, 
mająca na celu zamanifestowanie sprzeciwu działaniach szeroko pojmowanej polityce. 
Definicja odnosi się do dwóch rodzajów aktywności: odbywającej się w realnym 



   

 

 

144 

 

Cyberterroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne 
Eugeniusz JANUŁA 

świecie, aktywności hakerskiej oraz do protestów, które wynikają z politycznych 
pobudek.. [10] 

    Opisywane wydarzenia z 2011 roku mają powiązanie z grupą Anonymous która 
jest zaliczana do grona organizacji o związanych z haktywizmem. Grupa hakerów, tak 
można ich śmiało nazwać,  walczy o prawa oraz przywileje, a używa do tego 
cyberprzestrzeni Zablokowali  oni również kilka biur kongresu i kilka dużych wytwórni 
muzycznych. W lutym z powodzeniem zablokowali stronę internetową CIA.. 

 Aktualnymi przykładami cyberterroryzmu są poczynania Państwa Islamskiego- 
ISIS, jest uważana za radykalną organizację terrorystyczną.. 

Do działań i ataków cyberterrorystycznych związanych z Państwem Islamskim 
zaliczyć można:przede wszystki działalność propagandową (publikacje internetowe, 
wykorzystanie Social Mediów w nawoływaniu do Świętej Wojny przeciw Zachodowi i 
do werbowania nowych ochotników. . 

Cyberterroryzm jako jedno z głównych zagrożeń XXI wieku 

Poniższy wykres (Wykres 2.) przedstawia zbiór statystycznych danych zebranych 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez firmę AV-Test, zajmującej się testami aplikacji 
bezpieczeństwa. Ukazana na nim została liczba nowych próbek malware począwszy od 
1984 aż do 2016 roku. 

 
Wykres 2. Liczba nowych próbek szkodliwego oprogramowania w latach 1984-

2016 według instytucji AV-Test 

Źródło:http://bitdefender.pl/walka-o-informacje-ciagle-trwa-czy-twoja-firma-
jest-gotowa-na (dostęp z dnia 26.05.2018) 
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Malwere jest to pojęcie dotychczas nieporuszane wcześniej. Należy więc przyjrzeć 
się bliżej opisywanemu problemowiaby prawidłowo zinterpretować dane zamieszczone 
powyżej. Chociaż dosłownie tłumacząc oznacza szkodliwe oprogramowanie, definicja 
jest objęta szerszym zakresem rozumowania. . [11] 

Przedstawiona statystka dotyczy źródeł cyberzagrożeń w systemach przemysłowej 
odnotowanych w II połowie 2016 roku przez firmę Kasperski Lab dostarczającą 
oprogramowanie zapewniające bezpieczne wykorzystywanie sieci przez jej 
użytkowników, za pomocą opracowywanych przez nią programów i zabezpieczeń.   

 
Wykres 3. Źródła cyberzagrożeń w systemach przemysłowych, II połowa 2016 

roku (odsetek wszystkich atakowanych komputerów przemysłowych) 

Źródło:https://www.kaspersky.pl/o-nas/informacje-prasowe/2764/prawie-40-
komputerow-przemyslowych-bylo-narazonych-na-cyberatak-w-drugiej-polowie-2016-

roku (dostęp z dnia (028.05.2018) 

 

Opracowanych przez Kaspersky Lab wykres ukazuje procentowe zestawienie 
źródeł, za pomocą których dokonywane są cyberataki na systemy przemysłowe.  

 Stacje robocze i przemysłowe systemy sterowania nie posiadają zwykle 
bezpośredniego dostępu do Internetu. Do ataków najprawdopodobniej są 
wykorzystywane uprawnienia administratorów systemów i sieci, integratorów 
systemów automatyzacji przemysłowej, programistów oraz wykonawców 
zewnętrznych. To właśnie oni bezpośrednio lub zdalnie łączą się z systemami 
przemysłowymi a także Internetem. Odnosząc się do systemów przemysłowych nie 
można uznawać Internetu jako jedynego źródła zagrożeń cybernetycznych ich 
dotyczących. Ryzyko stwarzają również zainfekowane wymienne urządzenia pamięci 
masowej (10.9 % zaatakowanych komputerów za pomocą tej metody), szkodliwe 
załączniki zamieszczane w wiadomościach e-mail. 
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Zebrana przez Kaspersky Lab statystyka pozwala zauważyć jak szybko ewoluują 
zagrożenia związane z cyberprzestrzenią. 

 
Wykres 4. Rodzaje i liczba zagrożeń cybernetycznych dotyczących ataków na 

systemy przemysłowe wykrytych przez KAspersky Lab w II połowie 2016 roku 

Źródło:https://ics-cert.kaspersky.com/wp-content/uploads/sites/6/2017/03/KL-
ICS-CERT_H2-2016_report_FINAL_EN.pdf, s.6 (dostęp z dnia 28.05.2018) 

 

Skrótowy opis zagrożeń wymienionych na powyższym wykresie: 

-RCE (Remote CodeExecution) – zdalne wykonanie dowolnego kodu w systemie 
docelowym; 

-DOS (Denial of Service) – blokada usług; atak mający na celu uniemożliwienie 
działania systemu lub sieci; 

-CodeInjections – grupa ataków typu SQL injections oraz XML injections – 
polegają na wykonywaniu operacji (np. zapis i odczyt danych) w bazach danych bez 
autoryzacji; 

-File manipulations – manipulowanie plikami (tworzenie, usuwanie, 
przenoszenie);  

w pewnych warunkach wykorzystywane do tego luki umożliwiające 
przeprowadzenie ataków RCE; 

-User accessaccountmanipulation – zmiany dotyczące kont użytkowników. [12] 

Ostanie źródło, niejako potwierdzające powyższe odciekania to materiały zebrane 
na podstawie Światowego Indeksu Cyberbezpieczeństwa z 2015 roku (Global 
Cybersecurity Index 2015) w postaci interaktywnej mapy przedstawionej poniżej 
(Rys.9.). 
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Rys.3. Interaktywna mapa Światowego Indeksu Cyberbezpieczeństwa z 2015 roku 

Źródło:http://www.cyberdefence24.pl/371076,swiatowy-indeks-

cyberbezpieczenstwa-brakujacy-element-cyberukladanki (dostęp z dnia 29.05.2018) 

 

Przedstawione źródło ukazuje poziom zabezpieczenia cyberprzestrzeni jaki 
gwarantują swoim obywatelom dane państwa. Oczywiście jest to zależne od poziomu 
rozwoju technologii oraz teleinformatyzacji w poszczególnych państwach. 

    Można więc śmiało powiedzieć, że im bardziej rozwinięta cywilizacja danego 
kraju tym większe zagrożenie sprzyjające dla zjawiska cyberterroryzmu. 

 

3. Przeciwdziałanie i prewencja cyberterroryzmu 
Cyberterroryzm nie jest jednak priorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa 

wewnętrznego XXI wieku. Mimo, że odnotowano zagrożenia, które znacznie 
przyczyniły się do szkód w społeczeństwie w dość głośny i sensacyjny sposób co 
pokazują wcześniej opisane przykłady nie wpłynęło to na całokształt bezpieczeństwa 
wewnętrznego jednak uznano, że nie powinny być nigdy bagatelizowane.. 

 Bardzo waznym jest fakt, że liczba użytkowników Internetu stale rośnie. Jest to 
zapewne związane z ciągłym rozwojem technologicznym każdego z państw. Na 
wykresie poniżej przedstawiono odsetek internautów, którzy w raz z rozwojem 
technologicznym swojego kraju mają coraz to łatwiejszy dostęp to łącza internetowego 
a co sprzyja wzrostem populacji ,,żyjącej w cyberprzestrzeni’’. 
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Wykres 5. Odsetek Internautów (w przeliczeniu na mieszkańców) z usługami 

dostępu do Internetu stacjonarnego w krajach europejskich 2014 rok.  

Źródło:https://www.spidersweb.pl/2015/05/dostep-do-internetu-w-polsce.html 

 

Internet jest ogromnym polem do popisu dla cyberterrorystów, a stale rosnąca ilość 
jego użytkownikówsprawia, że wraz z nimi przybywają nowe zagrożenia dla 
cyberprzestrzeni. Tak rozwinięte społeczeństwo w dobie Internetu staję się 
pierwszorzędną zbiorowością zagrożeń cyberterrorystycznych. Potencjał usieciowienia 
zapewne wywiera ogromny wpływ na obywateli każdego z państw. Dezinformacja oraz 
zakłamanie może przyczynić się w dużej mierze do powstania zagrożeń społecznych a 
co skutkuje zapewne do dezorganizacji aparatu państwowego poprzez powstawanie 
konfliktów pomiędzy grupami społecznymi. 

Do działań cyberterrorystycznych można zaliczyć także wykorzystywanie przez 
terrorystów tzw. social mediów. 

Werbowanie nowych członków za pomocą portali społecznościowych staje się 
oczywistym działaniem cyberterrorystów, którzy poprzez wykorzystanie aspektów o 
tym charakterze przyczyniają się w dużej mierze do powstawania zorganizowanych 
grup przestępczych. 

Publikowanie w Internecie scen z egzekucji pojmanych zakładników, 
zamieszczane co pewien czas oświadczenia liderów organizacji terrorystycznych 
wyrażających swoje poglądygłoszących groźby w kierunku konkretnych państw, to 
jedne z licznych przykładów wykorzystania sieci przez cyberterrorystów. [13] 

Drugim znaczącym przykładem, który zapewne ma duży wpływ na całokształt 
bezpieczeństwa wewnętrznego Polski jak i również innych państw jest zagrożenie, które 
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odnosi się do nowopowstałych typów zagrożeń związanych z cyberterroryzmem 
mieszcząca się w granicach cyberprzestrzeni to oczywiście bankowość internetowa. 
Wraz z rozwojem sieci zwiększa się liczba użytkowników bankowości internetowej. 
Wzrost ten można zaobserwować na wykresie, który przedstawia liczbę klientów 
bankowości internetowej w latach 2016 -2017. 

 
Wykres 6.Szacowana liczba klientów indywidualnych w Polsce  mających 

zawartą umowę korzystania z usług bankowości internetowej oraz liczba aktywnych 
klientów indywidualnych. 

Źródło: Raport- Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe- IV kwartał 
2017 roku. 

 
Zauważyć można, że od IV kwartału 2016 roku do IV kwartału 2017 roku 

liczbaumów znacznie wzrosła (o ponad 2 mln).  Liczba aktywnych klientów również 
uległa znacznemu powiększeniu się w tym okresie a mianowicie o ponad 500 tysięcy 
klientów bankowości internetowej. Wykres przedstawia tempo wzrostu popularności 
oraz upowszechniania bankowości internetowej. Wraz z rozwojem technologii oraz 
wprowadzanych w świat cyberprzestrzeni ludzie zaczynają odchodzić od 
standardowych metod bankowości utożsamianych z działaniem powszechnych 
placówek bankowych właśnie na rzecz transakcji sieciowych. 

. Zapewne są to zjawiska, które niekorzystnie działają na bezpieczeństwo 
gospodarcze każdego z państw, dlatego należy rozpatrywać je w kategorii zjawisk 
niepożądanych.  

Takie posunięcia terrorystów w związku przyczynowo skutkowym prowadzić 
mogą do powodowania inflacji, zawirowań na indeksach giełdowych, a tym samym do 
znacznego osłabienia wydajności gospodarczej, zaburzającej stabilność i rozwój 
państw. 
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.. Kolejnym trzecim już powodem jest stan infrastruktury krytycznej każdego 
państwa. 

Według Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym przez 
pojęcie infrastruktury krytycznej należy rozumieć: systemy oraz wchodzące w ich skład 
powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, 
instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące 
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także 
instytucji i przedsiębiorców. [14] 

    Poniższy rysunek przedstawia całkowity obraz infrastruktury krytycznej, a w jej 
skład wchodzą wyszczególnione systemy, które tworzą jednolitą całość w działaniu. 

 
Rys.4. Skład infrastruktury krytycznej 

Źródło: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013, s.4. 

Obiekty, urządzenia, instalacje i usługi często połączone są ze sobą w jeden 
zinformatyzowany system. Pozwala to na sprawniejsze zarządzanie każdym z nich. 

.Ciągłe wprowadzanie innowacji techniczno-informatycznych w infrastrukturze 
krytycznej zwiększa nie tylko jej możliwości koordynacyjne, ale także niesie za sobą 
możliwość powstawania zagrożeń cyberterrorystycznych skierowanych w wewnętrzny 
ład i porządek w każdym państwie 

            

ZAKONCZENIE - Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni  

     W kwietniu 2016 roku w dwustu bankach w Polsce odnotowano niepokojące 
liczne ataki, którego źródłem było złośliwe oprogramowanie GozNym. Dostał on 
przydomek bankowego wirusa. [15] 

Najważniejszym programowym dokumentem dotyczącym zagrożeń 
cybernetycznych, a w tym także cyberterroryzmu jest Polityka Ochrony 
Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. 

  Opracowana została przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie danych dostarczonych przez Rządowy 
Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT.GOV.PL) . [16] 

Sam zespół powstał także na bazie zaleceń zawartych w wyżej opisywanym 
dokumencie.  
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 Zadaniem priorytetowym jest zapewnienie oraz rozwijanie zdobytych zdolności 
przez jednostki organizacji administracji Rzeczpospolitej, która ma posłużyć do 
ochrony przed cyberzagrożeniami. Zespół realizuje w tym samym czasie zadania 
zespołu narodowego, który jest jednym z głównych wyznaczników za odpowiadającą 
koordynację procesu obsługi incydentów komputerowych w Cyberprzestrzeni państwa 
Polskiego.. 

Podwaliną do wprowadzenia Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP był natomiast 
Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni na lata 2009-2011-założenia, w którym 
zawarte zostały propozycje utworzenia nowych dokumentów o strategicznym 
charakterze w aspekcie cyberprzestrzeni. 

 Jej strategicznym celem jest ,,osiągnięcie akceptowalnego poziomu 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Państwa”, jednak jest to pojęcie, którego znaczenie nie 
zostało dokładnie sprecyzowane w zapisach tego źródła normatywnego.. 

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP zarysowuje też aspekt wymiany informacji 
między poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 
cybernetyczne polski. 

 Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP zapoczątkowała tym samym 
wprowadzanie do polskiego prawa nowych dokumentów normatywnych mających na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci.  

 Stała się ona niejako podwaliną działań w zapewnianiu przez państwo 
cyberbezpieczeństwa Polski, zapoczątkowując cały proces prawno-wykonawczy w 
zakresie zwalczania potencjalnych zagrożeń wynikających z cyberprzestrzeni. 

   Należy  zauważyć, że jednak zarówno w Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej jak i w innych państwach zjawisko cyberterroryzmu jest 
ciągle bagatelizowane. Autorzy tych strategicznych dla krajów pozycji wciąż nie 
zauważają zagrożeń związanych z rozwojem działalności cyberterrorystycznej, 
ogólnikowo i skrótowo opisując ten problem w wyżej wymienionych źródłach 
normatywnych.  

Poszczególne państwa działania, które mają charakter zwalczający terroryzm 
prowadzą we własnym zakresie. Dla państwa polskiego szczególe znaczenia mają 
działania StanówZjednoczonych, pozostałych krajów NATO oraz państw EU. 
Skuteczność działania zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od współpracy 
z rządami państw. To właśnie te państwa doświadczają na co dzień skutków jego 
istnienia, a państwa pochodzenia muzułmańskiego stanowią sedno problemu.  

Współpraca międzynarodowa skutkujeopracowaniem wielu regulacji prawnych, a 
należą do nich konwencje i protokoły ONZ. Obejmują one kwestie przeciwdziałania i 
zwalczania terroryzmu. Dokumenty ONZ stanowią podstawę dla rozwiązań prawnych, 
stosowanych na poziomie regionalnym (m.in. strategie UE, zobowiązania OBWE, 
konwencje Rady Europy, OAS i ASEAN). [17] 

OBWE-Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie skupia 56 członków, 
w tym wszystkie państwa europejskie, a także Armenię, Kirgistan,Turkmenistan, 
Tadżykistan, ,Uzbekistan, Azerbejdżan, Gruzję, Kazachstan, orazKanadę i Stany 
Zjednoczone Ameryki. Z OBWE współpracuje również kilkanaście innychpaństw jako 
tzw. partners for co-operation. Są to z Azji: Afganistan, Japonia, Korea 
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Południowa,Mongolia i Tajlandia, a z basenu Morza Śródziemnego: Algieria, 
Jordania,Egipt,Izrael,Tunezja i Maroko. 

W 2002 r. zaczęła działać komórka zajmująca się walką z terroryzmem, a została 
ona powołana  w ramach  Sekretariatu OBWE. 

    Działaniach organizacji nie tylko ograniczają się do akcji podejmowanych przez 
inne państwa. W celu osiągnięcia coraz lepszych wyników w walce z cyberterroryzmem 
podjęto kroki, które miały za zadanie zwiększenie koordynacji i większej 
kompatybilności działań społeczności międzynarodowej. Wszelkie decyzje OBWE były 
podejmowane głownie podczas spotkania Rady Ministerialnej w Bukareszcie w 2001 r. 
a także podczas spotkania w 2002 r. w Porto. 

    Podczas spotkania Rady Ministerialnej zorganizowana została międzynarodowa 
konferencja, która miała za zadanie wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności w Azji. 
Polega na wzmacnianiu wysiłków zmierzających do zwalczania. 

. W tym celu powołano Osobistego Przedstawiciela do spraw związanych z 
Zapobieganiem i zwalczaniem terroryzmu oraz nową jednostkę – Action 
againstTerrorism Unit (ATU). W Porto spotkanie Rady Ministerialnej miało duże 
znaczenie dla przyjęcia Karty Zwalczania i Zapobiegania Terroryzmu. 

   W Unii Europejskiej zwalczanie terroryzmu międzynarodowego zostało 
włączone do zadań realizowanych tzw. ,, trzeciego filaru’’ Unii, a mianowicie spraw 
wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Podczas Posiedzenie Rady Europejskiej w 
Tampere w 1999r. zagadnienie terroryzmu po raz pierwszy zostało uwzględnione. 
Później również w Santa Maria da Feira w czerwcu 2000r. Deklaracje, które zostały 
zatwierdzone podczas tych spotkań, jednoznacznie mówiły, iż terroryzm w jest 
najpoważniejszym objawem zagrażającym podstawowym prawom człowieka oraz 
zasadom demokracji. Zobowiązane państwa członkowskie podjęły w tym kierunku 
działania do stworzenia strefy wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

     Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej z 13 czerwca 2002r. na temat 
zwalczania terroryzmu jest najważniejszym dokumentem dotyczącym podjęcia 
działania w tym zakresie. Zawiera postanowienia, które dotyczą prawodawstwa państw 
członkowskich. Mają one umożliwić jak najbardziej sprawną współprace w zwalczaniu 
zjawiska terroryzmu. 

Podmiotem wywodzącym się także z działalności i prac Sojuszu 
Północnoatlantyckiego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest 
CooperativeCyberDefence Centre of Excellence (Centrum Doskonalenia Obrony przed 
Cyber-Atakami). Powołany i wcielony do jego struktur został także w 2008 roku, po 
szczycie NATO w Rumunii. . [18] 

 Działalność CCDCoE dotyczy przede wszystkim zwiększanie zdolności 
operacyjnej oraz poszerzania współpracy i wymianie informacji w obrębie Sojuszu. Jest 
to także poszerzanie kooperacji z państwami członkowskimi i innymi podmiotami o 
charakterze międzynarodowym mającymi za zadanie stać na straży bezpieczeństwa 
ogólnoświatowej cyberprzestrzeni. Współpraca ta realizowana jest przez wspólne 
szkolenia, badania, wymiany doświadczeń oraz wzajemne konsultacje z 
przedstawicielami państw zrzeszonych i instytucji działających w ramach zwalczania 
cyberzagrożeń. Założenia NATO, sugerują, iż CCDCoE stać się ma w przyszłości 
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najważniejszym punktem cyber-ochrony Sojuszu, w którym zbierane będą wszelkie 
ekspertyzy i wyniki badań w tej dziedzinie. 

 ENISA jako Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
jest specjalistycznym ośrodkiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego w 
Europie. Podmiot ten, odpowiedzialny jest za przygotowanie całej UE i wszystkich 
państw członkowskich do zapobiegania wszelkim problemom i zagrożeniom 
wywodzącym się z cyberprzestrzeni, a także reagowania na nie. 

 Współpracuje ona ściśle z różnymi podmiotami w sektorach publicznych oraz 
prywatnych, czego przykładem jest wymiana informacji i wzajemne działania z 
Europolem. 

 Kooperacja Agencji z tymi sektorami odbywa się na rzecz: 

- wiedzy fachowej: przewidywanie nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji i wspieranie Europy w radzeniu sobie z nimi, dzięki uwzględnianiu 
zmian zachodzących w świecie cyfrowym; 

- strategii: pomaganie państwom członkowskim i instytucjom UE w tworzeniu i 
wdrażaniu strategii niezbędnej do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych 
krajowego bezpieczeństwa informacyjnego; 

- zdolności: wspieranie Europy w budowaniu nowoczesnych sieci i zdolności w 
zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego; 

- społeczeństwa: wspieranie współpracy między krajami członkowskimi i 
krajowymi systemami bezpieczeństwa informacyjnego. [19] 

 Instytucją, której działanie należy uznać za najważniejsze w odniesieniu do 
omawianego problemu badawczego jest FIRST (Forum of IncidentResponse and 
Security Teams), organizacja zrzeszająca zespoły CERT (Computer Emergency 
Response Team) z całego świata. 
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Abstrakt: 

Štúdia je zameraná na rozbor pôsobnosti orgánov krízového riadenia v podmienkach Slovenskej 
repubiky. Krízové riadenie je špeciálna manažérska disciplína, ktorá je zameraná na riadenie 
organizácie v prípade krízy, na prípravu na krízové situácie a na prevenciu takýchto situácií. 
Výstupom celého systému krízového manažérstva štátu musí byť požadovaná úroveň obrany, 
ochrany osôb, majetku a životného prostredia, vnútornej bezpečnosti a poriadku v SR, ale tiež 
pravdivé, včasné a komplexné informovanie občanom o nej a o všetkých aktuálnych a dôležitých 
rizikách a ohrozeniach, ktoré musia orgány štátnej správy riešiť a ktoré môžu ohroziť život, zdravie 
a majetok občanov, materiálne hodnoty a životné prostredie, ako aj narušiť vnútornú bezpečnosť a 
poriadok v štáte. 

Kľúčové slová: Krízové riadenie, Orgáný krízového riadenia, Krízový štáb, Bezpečnostná rada.   

 

Abstract:  

The study is focused on the analysis of scope of the Crisis Management Authorities in conditions of 
the Slovak Republic. Crisis management is a special management discipline that is focusing on 
managing the organization in the case of a crisis, preparing for crisis situations and preventing such 
situations. The output of the entire crisis management system of the state must be the required level 
of defense, protection of persons, property and the environment, internal security and order in the 
SR. Also true, timely and comprehensive information to citizens about it and about all current and 
important risks and threats. These have to be solved by the Crisis Management Authorities, which 
can endanger the life, health and property of citizens, material values and the environment, as well 
as disrupt the internal security and order in the state. 

Keywords: Crisis Management, Crisis Management Authorities, Crisis Staff, Security Council. 
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Úvod 
Úroveň spoločenskej bezpečnosti občanov členských štátov Európskej únie je 

hodnotená rýchlosťou, kvalitou a dostupnosťou služieb poskytovaných obyvateľstvu v 
situáciách, kedy je priamo ohrozený život, alebo zdravie jednotlivca alebo verejnosti, 
alebo ich bezpečnosť, súkromné alebo verejné vlastníctvo, alebo životné prostredie, alebo 
iný stav, následkom ktorého je postihnutý subjekt odkázaný na poskytnutie bezodkladnej 
pomoci. Najrozličnejšie negatívne javy, ktoré sa vyskytujú v živote ľudskej spoločnosti, 
vytvárajú neštandardné, mimoriadne udalosti. V spoločnosti, v prírode i v technických a 
technologických procesoch spôsobujú mimoriadne udalosti nežiadúcu politickú 
nestabilitu, sociálne nepokoje, uvoľnenie kumulovaných hmôt a ich energetických 
prejavov, narušenie informačného toku a štrukturálneho usporiadania, ako aj rad ďalších 
ohrození života ľudí v danom regióne. Na prevenciu takýchto situácií a  na prípravu na 
krízové situácie už v prípade krízy je zamerané krízové riadenie. Významnou a 
spoločensky aktuálnou úlohou súčasnosti je príprava odborníkov profesionálne 
pripravených na riešenie rizikových, núdzových a krízových javov. Odborníkov, 
pripravených na  výkon krízového manažérstva. 

 

1.  Krízové riadenie 
Krízové riadenie je špeciálna manažérska disciplína, ktorá je zameraná na riadenie 

organizácie v prípade krízy, na prípravu na krízové situácie a na prevenciu takýchto 
situácií. Ak sa už organizácia ocitne v krízovej situácii, riadi sa krízovým plánom. V 
krízových situáciách sa mení úplne režim riadenia, krízový manažér dostáva väčšiu 
právomoc pre rýchle rozhodovanie. V krízových situáciách často neplatí bežná 
organizačná štruktúra organizácie a ďalšie bežné pravidlá. Za najvšeobecnejšie pojmy 
v prostredí krízového riadenia je možné pokladať krízu, prípadne krízový jav. Môžeme 
nimi označiť všetky udalosti, prebiehajúce deje a činnosti, ktoré ohrozili bezpečnosť 
príslušného subjektu, prípadne i jeho existenciu, alebo len znemožnili uskutočnenie 
plánovaných procesov. Krízy a krízové javy môžu mať charakter mimoriadnej udalosti, 
pričom v niektorých prípadoch môže byť mimoriadna udalosť ich spúšťacím 
mechanizmom, môže ich vyvolať. Krízové javy spôsobujú zmeny kvality vzťahov a 
väzieb medzi jeho prvkami, prípadne vyvolávajú nové vzťahy a väzby [2]. 

Dosiahnutie požadovanej miery bezpečnosti krajina a jej občanov a majetku je 
zložitý proces, ktorého uskutočňovanie je úlohou krízového riadenia a uskutočňuje sa 
prostredníctvom skvalitňovania bezpečnostného systému. Prevencia vzniku krízových 
javov a krízové plánovanie predstavujú základné činnosti prípravného obdobia, 
prostredníctvom ktorých vytvára krízový manažment podmienky na minimalizovanie 
škôd a strát v prípade vzniku krízových situácií. [1] Pôsobnosť krízového riadenia siaha 
do všetkých súčastí spoločenského života a ľudských aktivít, ale je do značnej miery 
zameraná aj na životné prostredie a rizikové technické zariadenia a technologické 
procesy. 

Krízový manažment je zameraný na riešenie: 

 medzinárodno-politických kríz, 
 sociálnych kríz, 
 ekonomických kríz, 
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 kríz vyvolaných prírodnými činiteľmi, 
 následkov mimoriadnych udalostí najrôznejšieho charakteru. 

Krízové riadenie je súhrn činností vecne príslušných inštitúcií určených na analýzu 
bezpečnostných rizík a ohrození, na monitorovanie rizikových činiteľov, na prevenciu 
vzniku krízových situácií a na plánovanie, organizovanie, uskutočňovanie a kontrolu 
činností určených na vytváranie podmienok na riešenie a na samotné riešenie krízových 
javov. Zároveň je to druh činnosti alebo sústava aktivít, ktorými manažéri dosahujú 
uvedený cieľ. Má koordinačný charakter, zjednocuje a usmerňuje ľudí rôznych profesií. 
V neposlednom rade je krízový riadenie riadiacou činnosťou ľudí, ktorí plnia 
manažérske funkcie v špecifickom prostredí odlišnom od bežného administratívno-
správneho a výrobného prostredia. Je to tiež umenie vedieť riešiť konkrétne krízové javy 
a voliť zodpovedajúce prístupy v konkrétnych podmienkach a prostredí. 

Štruktúra krízového manažmentu je veľmi rozsiahla a z horizontálneho i 
vertikálneho pohľadu pokrýva celú štátnu správu, samosprávu, ozbrojené sily, 
bezpečnostné a záchranné zbory, ako aj vybrané podnikateľské subjekty vo výrobe i 
službách. Orgány krízového riadenia sú v štruktúre ústredných orgánov štátnej správy 
(v rámci Úradu vlády SR, jednotlivých ministerstiev i ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy), miestnych orgánov štátnej správy (okresné úrady v sídle kraja, okresné 
úrady, úrady špecializovanej miestnej štátnej správy), v orgánoch regionálnej a miestnej 
samosprávy (úrady samosprávnych krajov, samosprávy miest a obcí), ako aj vo 
výrobných podnikoch a podnikoch služieb, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie 
a v ich výkonných prvkoch. 

Niektorí odborníci vnímajú pojem krízový manažment ako krízové riadenie. Pre 
potreby spracovanej štúdie je chápaný pojem krízový manažment ako skupina 
jednotlivých ľudí – manažérov, ktorá činnosť krízové riadenie vykonáva. 
 

2. Krízový manažment v podmienkach Slovenskej republiky 
Pôsobnosť orgánov verejnej moci pri riadení štátu v krízových situáciách mimo 

času vojny a vojnového stavu v Slovenskej republike ustanovuje Zákon č. 387/2002 Z.z. 
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Tento zákon 
ďalej ustanovuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri príprave na 
krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení a sankcie za 
porušenie povinností, ustanovených týmto zákonom. 

Medzi orgány krízového riadenia SR patria podľa zákona č. 387/2002 Z.z. 
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu:  

 Vláda Slovenskej republiky 
  Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR) 
  Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) 

 Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy - rezortné krízové štáby 
 Národná banka Slovenska – Krízový štáb NBS   
 Okresný úrad v sídle kraja zriaďuje dve bezpečnostné rady: 

 Bezpečnostná rada kraja (BRK) 
 Bezpečnostná rada okresu (BRO) 
 Krízový štáb okresného úradu (KŠ OÚ) 
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 Okresný úrad  
 Bezpečnostná rada okresu (BRO) 
 Krízový štáb okresného úradu (KŠ OÚ) 

 Obec – Krízový štáb obce (KŠ Ob) 

 

Jednotlivé zložky svoje právomoci a povinnosti vykonávajú ako v čase vojny 
a vojnového stavu, tak aj v čase bezpečnosti.  

Krízové štáby sú výkonné orgány orgánov krízového riadenia mimo času vojny 
a vojnového stavu. 

Bezpečnostné rady sú v mieri poradné orgány a v dobe krízovej situácie, ak je 
znemožnená činnosť vlády vykonáva jej ústavné právomoci až do obnovenia činnosti 
Bezpečnostná rada. V čase výnimočného stavu a núdzového stavu sa činnosť 
Bezpečnostnej rady kraja, Bezpečnostnej rady okresu a Krízového štábu OÚ čiastočne 
prekrýva. 

 

2.1 Národná úroveň krízového manažmentu  

Národná (štátna) úroveň krízového manažmentu je vytváraná v snahe zaistiť 
vnútornú, ale aj vonkajšiu bezpečnosť štátu, jeho obyvateľov, materiálnych a kultúrnych 
hodnôt. Táto úroveň krízového manažmentu má na jednej strane charakter nadrezortnej 
inštitúcie, ktorá umožňuje efektívne využívanie možností štátu počas krízovej situácie, 
ale na druhej strane môže mať len rezortnú pôsobnosť a jej riešenie je v kompetencii 
konkrétneho ministerstva, či iného ústredného orgánu štátnej správy.  

Okrem toho však všetky súčasti verejnej správy na úrovni ústredných orgánov 
štátnej správy plnia zo zákona rad úloh, ktoré sú súčasťou preventívnych opatrení pri 
zvyšovaní miery bezpečnosti krajiny. Bezpečnostný systém štátu musí byť schopný 
riešiť akékoľvek krízové javy, či už sa jedná o mierové krízové javy alebo krízy 
vojenského charakteru. Na tento účel musí mať vytvorené dostatočné sily, prostriedky 
a zdroje. [1] 

Krízový manažment na tomto stupni by mal byť schopný reagovať takmer na 
všetky druhy ohrození a využívať účinné nástroje na ich eliminovanie. Takýmito 
nástrojmi na celoštátnej úrovni je napríklad [2]:   

 diplomatická činnosť,  
 zahraničná politika SR,  
 bezpečnostná stratégia SR,  
 obranná stratégia SR,  
 hospodárska mobilizácia,  
 systém služieb policajného zboru na úseku prevencie a ochrany,  
 opatrenia na ochranu zdravia, životov a majetku občanov, majetku štátu, 

kultúrnych hodnôt, demokratických a politických hodnôt,  
 organizovanie záchranných prác na celoštátnej úrovni. 
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Vláda - prijíma opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám a na ich riešenie, 
riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia pri príprave na krízové situácie a 
pri ich riešení, rozhoduje o použití účelovej rezervy finančných prostriedkov na riešenie 
krízových situácií a odstraňovanie ich následkov, rozhoduje o vyžiadaní technickej 
pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácie 
a o poskytnutí pomoci v obdobnej situácii mimo územia SR, plní pri príprave na krízové 
situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.  

Vláda zriaďuje Ústredný krízový štáb, ktorý najmä koordinuje činnosť krízových 
štábov, spolupracuje s Bezpečnostnou radou SR pri príprave opatrení na riešenie 
krízovej situácie, kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení 
krízovej situácie, navrhuje vláde použitie účelovej rezervy finančných prostriedkov na 
riešenie krízovej situácie a odstraňovanie jej následkov, navrhuje vláde vyžiadanie 
pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácie. 
Predsedom ústredného krízového štábu je minister vnútra SR, ktorý bezodkladne 
oznamuje prezidentovi SR a predsedovi vlády vznik krízovej situácie alebo ohrozenie, 
ktoré ju môže bezprostredne spôsobiť.  

 Bezpečnostná rada Slovenskej republiky - sa podieľa na vytváraní a realizácii 
bezpečnostného systému SR, plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti, 
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete; pripravuje pre 
vládu návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky, na 
predchádzanie krízovým situáciám, ako aj návrhy na riešenie vzniknutej krízovej 
situácie. Podrobnosti fungovania Bezpečnostnej rady SR ako poradného orgánu v čase 
mieru ustanovuje Zákon č. 110/2004.Z.z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase 
mieru. Bezpečnostná rada SR je zriadená podľa čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu.  

Bezpečnostná rada SR má 9 členov: predseda rady - predseda vlády, 
podpredsedu rady určuje predseda vlády, členovia rady - minister obrany, minister vnútra, 
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister financií a ďalší traja ministri, 
menovaní prezidentom SR. Členovia Bezpečnostnej rady sú pri výkone funkcie 
nezastupiteľní. 

Prezident SR má právo navrhovať zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňovať sa 
na jej zasadnutiach.  

Pôsobnosť Bezpečnostnej rady SR: 

 v mieri - poradný orgán (podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému SR, 
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v SR a vo svete, pripravuje pre vládu návrhy 
/okrem iných/ na riešenie vzniknutej krízovej situácie; a ďalšie činnosti), 

 v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu ak je znemožnená činnosť 
vlády, vykonáva jej ústavné právomoci (s výnimkami). 

Bezpečnostná rada SR si na plnenie svojich úloh vytvára nasledovné výbory: 

 Výbor pre zahraničnú politiku, 
 Výbor pre obranné plánovanie, 
 Výbor pre civilné núdzové plánovanie, 
 Výbor pre koordináciu spravodajských služieb. 
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Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje krízový štáb, vedie prehľady 
zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzuje tieto riziká a prijíma 
opatrenia na odstránenie ich príčin,  oznamuje bezodkladne predsedovi ústredného 
krízového štábu vznik krízovej situácie alebo ohrozenie, ktoré ju môže bezprostredne 
spôsobiť, uskutočňuje civilné núdzové plánovanie, rozhoduje o opatreniach na riešenie 
krízových situácií vrátane odstránenia alebo zmiernenia ich následkov, poskytuje na 
vyžiadanie podklady iným orgánom krízového riadenia, ktoré sú potrebné na plnenie 
ich úloh pri príprave na krízové situácie a na ich riešenie, spolupracuje s príslušnými 
orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení, utvára podmienky 
na zabezpečenie informačného systému krízového riadenia, plní pri príprave na krízové 
situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu. Na plnenie 
úloh ministerstvo zriaďuje osobitný útvar v priamej podriadenosti ministra alebo 
vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Tento útvar plní aj úlohy 
sekretariátu krízového štábu ministerstva. 

Ministerstvo vnútra SR okrem úloh ustanovených vyššie zabezpečuje činnosť 
ústredného krízového štábu, koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov 
krízového riadenia pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť 
podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, navrhuje vláde 
vyžiadanie alebo poskytnutie humanitárnej pomoci, organizuje a riadi prípravu orgánov 
štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách formou zdokonaľovacích 
(účelových) kurzov a školení, organizuje odbornú prípravu ústredného krízového štábu, 
koordinuje prípravu krízových štábov ministerstiev a okresných úradov v sídle kraja pri 
príprave na krízové situácie, kontroluje plnenie úloh civilného núdzového plánovania. 

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR je odborným útvarom 
Ministerstva vnútra SR pre Integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, krízové 
riadenie, civilné núdzové plánovanie, ochranu kritickej infraštruktúry, hospodársku 
mobilizáciu, správu materiálu civilnej ochrany a humanitárnu pomoc. 

Národná banka Slovenska pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení plní 
úlohy v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

2.2 Regionálna úroveň krízového manažmentu 

Regionálna (krajská, resp. okresná) úroveň krízového manažmentu je určená na 
riešenie všetkých krízových situácií, ktoré môžu vzniknúť na dotknutom území a 
ohroziť stabilitu a ďalší rozvoj. Dôraz je položený na pripravenosť riešiť negatívne 
vplyvy živelných pohrôm a antropogénnych krízových javov. Prioritné postavenie v 
tomto systéme má krajský stupeň krízového manažmentu. Musí byť komplexný a pritom 
relatívne samostatný, podporený dostatočným množstvom špecializovaných síl a 
prostriedkov. Prebiehajúca reorganizácia verejnej správy má okrem iného za úlohu 
prerozdeliť kompetencie medzi štátnou správou a orgánmi samosprávy. Tieto otázky sú 
skutočne zásadné i z pohľadu rozdelenia kompetencií na úseku krízového manažmentu. 
Základnou výkonnou zložkou krízového riadenia na tejto úrovni je integrovaný 
záchranný systém a jeho riadiace (koordinačné stredisko integrovaného záchranného 
systému) i výkonné zložky (základné a ostatné). [1] 
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Regionálnu úroveň krízového manažmentu v súčasnosti tvoria:   

 štátne inštitúcie:  
 okresný úrad v sídle kraja - zriaďuje krízový štáb (krízový štáb OÚ v sídle kraja 

má pôsobnosť ako na území kraja, tak aj na území príslušného okresu,  odbor 
krízového riadenia - zriaďuje osobitný útvar v priamej podriadenosti prednostu 
okresného úradu v sídle kraja; tento útvar plní aj úlohy sekretariátu krízového 
štábu OÚ v sídle kraja, sekretariátu bezpečnostnej rady kraja a sekretariátu 
bezpečnostnej rady okresu - Spoločný sekretariát BRK, BRO a KŠ OÚ, ďalšie 
vecne príslušné odbory),  

 bezpečnostná rada kraja (okresu),  
 okresný úrad - zriaďuje krízový štáb (krízový štáb OÚ má pôsobnosť na území 

príslušného okresu,  odbor krízového riadenia - zriaďuje osobitný útvar v priamej 
podriadenosti prednostu okresného úradu; tento útvar plní aj úlohy sekretariátu 
krízového štábu OÚ, sekretariátu bezpečnostnej rady okresu - spoločný 
sekretariát BRO a KŠ OÚ, ďalšie vecne príslušné odbory, 

 povodňová komisia, evakuačná komisia, komisia prídelového hospodárstva,   
 bezpečnostná rada okresu, 

 verejno-právne subjekty:  
 letecká záchranná služba,  
 vodná záchranná služba,  
 horská služba,  
 dobrovoľný hasičský zbor.  
 
Regionálna úroveň krízového manažmentu je rozhodujúca z hľadiska riešenia 

mierových krízových javov. Medzi jeho základné nástroje patria:  
 záchranné práce,  
 opatrenia hospodárskej mobilizácie,  
 bezpečnostné opatrenia,  
 havarijné plánovanie,  
 opatrenia na ochranu životného prostredia,  
 sociálne opatrenia a pod. 
 

K poradným orgánom prednostu okresného úradu patria: 
 Bezpečnostná rada kraja  

podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov,  

 Bezpečnostná rada okresu   
podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov, 

 Krízový štáb okresného úradu  
podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, 

 Výjazdová skupina okresného úradu 
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podľa  Čl. 3 ods. 2 Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o plnení 
úloh pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení č. 5 z 13. januára 2017 (N MV 
SR č. 5/2017), 

 Evakuačná komisia Okresného úradu  
podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, 

 Pandemické stredisko krízového štábu okresného úradu (v sídle kraja) 
podľa  Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o plnení úloh pri 
príprave na krízové situácie a pri ich riešení č. 5 z 13. januára 2017 (príloha č. 2 k N 
MV SR č. 5/2017), 

 Verifikačná komisia Okresného úradu  
podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. 

 
Na úrovni Okresného úradu zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku 

krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany 
štátu a integrovaného záchranného systému Odbor krízového riadenia, ktorý sa člení 
na:  

 oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania,  
 koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (má postavenie 

oddelenia),  
 od 1.9.2018 sa vytvoril samostatný odbor obrany štátu na OÚ v sídle kraja. 
 
Bezpečnostná rada kraja plní v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu 

úlohy stanovené zákonom. Informácie o prijatých opatreniach a návrhy na riešenie 
krízovej situácie predkladá Bezpečnostnej rade SR. V súčasnosti je však nefunkčná. 

 
Okresný úrad v sídle kraja vo svojom územnom obvode zriaďuje krízový štáb, 

ktorý plní aj úlohy krízového štábu podľa § 9 ods. 1 písm. a), koordinuje činnosť 
okresných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť 
podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, spolupracuje s 
vyšším územným celkom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení, vykonáva 
opatrenia na riešenie krízových situácií, plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu 
určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na krízové situácie a pri ich 
riešení, uskutočňuje civilné núdzové plánovanie, kontroluje civilné núdzové plánovanie 
obvodných úradov a obcí, rozhoduje o zákonných nárokoch podľa ústavného zákona, 
ktoré vznikli v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, a uhrádza náhrady za 
tieto zákonné nároky, spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na 
krízové situácie a pri ich riešení,  organizuje odbornú prípravu krízových štábov 
obvodných úradov pri príprave na krízové situácie, plní pri príprave na krízové situácie 
a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu. 

Na plnenie úloh obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje osobitný útvar v priamej 
podriadenosti prednostu obvodného úradu v sídle kraja. Tento útvar plní aj úlohy 
sekretariátu krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja a sekretariátu bezpečnostnej 
rady kraja. 

Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému SR poskytuje 
súčinnosť krízovému štábu pri plnení jeho úloh. [3]  
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Bezpečnostná rada okresu vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode 
okresného úradu a pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v 
územnom obvode okresného úradu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie. 
Bezpečnostná rada okresu v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace so 
zachovávaním alebo s obnovou demokratického poriadku, s organizovaním činnosti na 
ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia, so zabezpečovaním 
riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a 
verejného poriadku a iné činnosti. Na zabezpečenie plnenia uvedených úloh Bezpečnostná 
rada okresu ukladá úlohy iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej 
pôsobnosti. Jej predsedom je prednosta okresného úradu. 

 
Vyšší územný celok (VÚC) pri plnení úloh na úseku hospodárskej mobilizácie 

podľa osobitného zákona spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s orgánmi krízového 
riadenia.  

Orgány krízového riadenia uvedené vyššie a vyšší územný celok sú oprávnené v 
krízovej situácii podľa tohto zákona ukladať povinnosti a vyžadovať plnenie opatrení 
hospodárskej mobilizácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.  

 
Systém krízového riadenia na úrovni kraja je znázornený na nasledujúcej schéme, 

poskytnutej Oddelením civilnej ochrany a krízového plánovania Odboru krízového 
riadenia Okresného úradu Košice. 
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Obr. 1  Systém krízového riadenia na úrovni kraja [10] 
 

 
2.3 Miestna úroveň krízového manažmentu 

Miestna úroveň krízového manažmentu má veľmi rôznorodý charakter. Jej 
štruktúra, možnosti, sily a prostriedky sú priamo závislé na type inštitúcie, na jej 
profesionálnom zameraní a pôsobnosti, na analýze možného ohrozenia a na možnosti 
vyčleniť potrebné špecializované sily a prostriedky.  

Na miestnej úrovni musí byť krízový manažment schopný reagovať na dve 
základné skupiny ohrození:  

 vnútorné ohrozenie spojené s vlastnou činnosťou (technické a technologické 
poruchy, nehody, havárie),  

 vonkajšie ohrozenie spojené s umiestnením v priestore, v konkrétnych 
podmienkach (živelné pohromy, negatívne vplyvy iných subjektov, terorizmus).  

 
Miestna úroveň krízového manažmentu je členená na:  
 riadiace orgány:  

 orgány miestnej samosprávy (krízové štáby, havarijné komisie),  
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 podnikateľské subjekty (krízové štáby, havarijné štáby),  
 výkonné prvky záchranných systémov (požiarne jednotky, odborné jednotky 

civilnej ochrany právnických osôb, lekárska služba prvej pomoci).  
 
Základné nástroje využívané na miestnej úrovni krízového manažmentu sú 

obdobné ako na regionálnej úrovni. Dôraz je však kladený na preventívne opatrenia a 
na organizáciu záchranných prác. 

 
Obec na svojom území zriaďuje krízový štáb, koordinuje činnosť podnikateľov a 

právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, vykonáva opatrenia na riešenie 
krízových situácií, uskutočňuje civilné núdzové plánovanie, plní úlohy ustanovené 
vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, obvodným úradom 
v sídle kraja a obvodným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich 
riešení, vyžaduje poskytnutie pomoci od obvodného úradu, zhromažďuje osobné údaje 
o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo, ktoré sa 
v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce a odovzdávajú zoznamy týchto osôb 
krízovému štábu príslušného obvodného úradu, plní pri príprave na krízové situácie a 
pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.  

Na plnenie svojich úloh v súvislostí s riadením krízových situácií môže vydať obec 
Všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN), ktorý je podzákonným právnym predpisom, 
má pôsobnosť na území danej obce a je povinný ho dodržiavať každý, kto sa zdržuje na 
území danej obce (napr. požiarny poriadok obce, VZN o povodňových plánoch 
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb, VZN o riešení niektorých 
krízových situácií na území obce, VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období 
krízovej situácie, o ochrane životného prostredia a pod.) 

Krízový štáb obce je výkonným a koordinačným orgánom starostu obce na 
riešenie krízovej situácie v období mimo času vojny a vojnového stavu. Krízový štáb 
obce pri príprave a riešení krízových situácií vykonáva tieto činnosti: analyzuje a 
vyhodnocuje riziká vzniku krízovej situácie, navrhuje opatrenia na riešenie krízovej 
situácie s podkladov na prijímanie rozhodnutí starostu obce, koordinuje činnosť 
podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom zásobovaní, riadi činnosť 
záchranného systému obce, profesionálnych záchranných zložiek nasadených v obci, síl 
a prostriedkov civilnej ochrany obyvateľstva pridelených so súhlasom obvodného úradu 
a humanitárnych organizácií pri organizovaní záchranných, lokalizačných a 
likvidačných prác, organizuje súčinnosť s právnickými osobami, fyzickými osobami, 
samosprávou v prípade, že mimoriadnu udalosť nemôže zvládnuť vlastnými silami, 
vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií, organizuje a riadi záchranné, 
lokalizačné a likvidačné práce v priestore vzniku mimoriadnej udalosti ak nepatria do 
pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území obce,  
vykonáva opatrenia pomoci postihnutému obyvateľstvu, organizuje režimy života, 
rozvíja systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, prijíma opatrenia pre 
materiálno–technické zabezpečenie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a 
likvidačných prác, zabezpečuje evakuáciu obyvateľstva, núdzové zásobovanie a 
núdzové ubytovanie, zhromažďuje osobné údaje o počte osôb, totožnosti osôb, ktoré sa 
v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce a odovzdáva ich obvodnému úradu 
odboru krízového riadenia, vytvára informačný systém a zabezpečuje odovzdávanie 
informácií o mimoriadnej udalosti orgánom štátnej správy, ohrozeným subjektom a 
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obyvateľstvu, vyžaduje poskytovanie pomoci od obvodného úradu odboru krízového 
riadenia. 

 

Záver 

Neustále napredujúci vývoj vo svete je negatívne ovplyvňovaný radom krízových 
javov, ktoré vznikajú v spoločenskom, hospodárskom, prírodnom i technickom a 
technologickom prostredí. Súčasná spoločnosť musí byť pripravená čeliť rôznym 
rizikám a ohrozeniam, medzi ktorými v posledných rokoch zastávajú významné miesto 
prírodné katastrofy,  terorizmus či migračná kríza. Významnou a spoločensky aktuálnou 
úlohou súčasnosti je príprava odborníkov profesionálne pripravených na riešenie 
rizikových, núdzových a krízových javov. Odborníkov, pripravených na  výkon 
krízového manažérstva. Výstupom celého systému krízového manažérstva štátu musí 
byť požadovaná úroveň obrany, ochrany osôb, majetku a životného prostredia, 
vnútornej bezpečnosti a poriadku v SR, ale tiež pravdivé, včasné a komplexné 
informovanie občanom o nej a o všetkých aktuálnych a dôležitých rizikách a 
ohrozeniach, ktoré musia orgány štátnej správy riešiť a ktoré môžu ohroziť život, 
zdravie a majetok občanov, materiálne hodnoty a životné prostredie, ako aj narušiť 
vnútornú bezpečnosť a poriadok v štáte. 

 

Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu:  SKHU/1601/4.1/187: Logistic 
support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment – 
FLOODRESC. 
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Absatract:  

Współczesny terroryzm jest jednym z naajgrozniejszych zjawisk współczesności.Werbunek 
adeptów terroryzmu ,stanowi dziś bardzo ważny aspekt działalności terrorystycznej.Cechy 
osobowe i podatność na indoktrynację to najważniejsze aspekty sylwetki przyszłego 
terrorysty.Bardzo często rekrutuje się też kobiety i dzieci. 

Kluczowe słowa: Terroryzm,adepci,werbunek,kobiety ,dzieci 

 

Abstract: 

Terrorism is today one of the greatest problems of modernity. The rectruitment of adeps to future 
terrorist is a problem in it self. Attitudes to introduction and personal characteristics are the most  
importad aspects .Women and children are also aften invited. 

Keywords: Terrorism,Adepts ,women ,children 

 

 

WSTĘP - Metody walki wykorzystywane przez terrorystów  
Terroryzm, to niewątpliwie jedno z największych  zagrożeń współczesnego świata. 

Co więcej, terroryści z roku na rok rosną w siłę, wykorzystując coraz to nowsze środki 
walki, oraz posługując się coraz bardziej niekonwencjonalnymi metodami działania.  Aby 
skutecznie przeciwstawiać się temu zjawisku, należy dokładnie zaznajomić się  ze 
specyfiką działania konkretnych grup terrorystycznych, poznać środki jakimi się 
posługują.[1] 

Klasyfikacja metod wykorzystywanych bądź prawdopodobnych do wykorzystania 
podczas ataku terrorystycznego obejmuje sferę środków konwencjonalnych                                 
i niekonwencjonalnych.  

Do tych pierwszych zaliczamy między innymi: 
 Ładunki i materiały wybuchowe; 
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 Broń palną; 
 Środki transportu lądowego, wodnego czy powietrznego. 
Zasoby niekonwencjonalne obejmują: 
 Broń biologiczną; 
 Broń chemiczną; 
 Broń jądrową 

Naturalnie istnieje prawdopodobieństwo połączenia wyżej wymienionych 
metod, w efekcie czego skala ataku jest nadzwyczaj intensywna a zamierzony cel bardziej 
realny. 

Z biegiem czasu nauka i technika znacznie przyczyniły do stworzenia nowych 
środków walki stosowanych przez organizacje terrorystyczne. Postęp technologiczny 
stworzył możliwość użycia coraz  nowszych i skuteczniejszych form walki. Do metod 
wykorzystywanych przez terrorystów należą:  

 Ataki na życie konkretnych osób – najstarsza metoda walki stosowana przez 
zamachowców, która po czasy współczesne jest przez nich wykorzystywana. 
Terroryści często potwierdzają fakt dokonania ataku na konkretne osoby, a 
zamachy te można przewidzieć. Celem ataków są zazwyczaj jednostki 
administracji państwowej, jednostki zajmujące się obroną i ochroną kraju 
(policja, żołnierze), politycy oraz kierownicy przedsiębiorstw. 

 Atak przy użyciu bomby – przeważnie wybierany sposób ataku. Z jednej strony 
stosowanie tego rodzaju zamachu wytwarza ogromną siłę destrukcyjną z drugiej 
zaś powoduje dużą liczbę ofiar. Terrorysta ma możliwość przeprowadzania 
zamachów miejscu znacznie oddalonym od miejsca wybuchu, 
co w konsekwencji prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa sprawcy.   

 Kidnaping -  opiera się na uprowadzeniu i przetrzymywaniu jednostek ludzkich 
na terenach niedostępnych dla osób postronnych w celu zmuszenia określonej 
grupy osób do podjęcia pożądanego przez terrorystów zachowania. . 

 Wzięcie zakładnika – w porównaniu do kidnapingu lokalizacja osób 
uprowadzonych jest wiadoma, jednakże przetrzymywanie ludzi ma na celu tak 
samo jak w kidnapingu wymuszenie jakichś korzyści. Zakładnicy często stają się 
osłoną chroniącą terrorystów przed działaniami interwencyjnymi służb 
powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa np. wojska czy policji. 

 Uprowadzenie samolotów oraz pojazdów komunikacji – oznacza zdobycie 
panowania nad samolotem bądź środkami komunikacji przy późniejszym 
korzystaniu z nich według wyznaczonych uprzednio celów. Wskutek pojawienia 
się nowoczesnych technologii znacznie poprawiających 
bezpieczeństwo i ochronę na terminalach lotniczych porwania samolotów stają 
się zjawiskiem sporadycznym.  

 Atak z zastosowaniem broni palnej – terroryści stosują tą formę ataku ze względu 
na duże możliwości nielegalnego wejścia w posiadanie broni, w szczególności 
korzystają z nich ugrupowania islamskie. Działalność ta opiera się na stosowaniu 
różnych rodzajów broni strzeleckiej np. karabiny maszynowe, pistolety i 
rewolwery, granaty. 

 Atak przy pomocy broni białej bądź pozostałych niebezpiecznych przedmiotów- 
(np. nóż, scyzoryk, maczeta, bagnet)- jedna z podstawowych i najłatwiejszych 
metod działania. Ogólny dostęp w punktach usługowych oraz brak zakazów 
posiadania wyżej wymienionych przedmiotów jest bez wątpienia walorem 
wpływającym na korzyść zamachowców. 
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 „Żywe bomby” – jedna z najnowocześniejszych metod walki współczesnych 
terrorystów. „Żywe bomby” to ludzie wyposażeni w ładunki wybuchowe. Mogą 
je oni przenosić w rzeczach codziennego użytku np. walizki, torby, samochody 
„pułapki”  jak również umieścić urządzenia wybuchowe na sobie. Z całą 
pewnością jest to jedna  z najniebezpieczniejszych i najbrutalniejszych postaci 
zamachów terrorystycznych. Trudne jest wykrycie tej metody działania, dlatego 
też systemy bezpieczeństwa często zawodzą. Ludzie przenoszący materiały 
wybuchowe na własnym ciele muszą odpowiednio zabezpieczyć się przed 
możliwością wykrycia ich działalności. Aby zmniejszyć szansę rozpoznania i 
zatrzymania, terroryści muszą dobrać odpowiednią garderobę przysłaniającą 
materiał wybuchowy. Najczęściej zadania te realizują kobiety, . Terroryści 
skłaniają co do coraz to nowszych metod działania. Najnowszym sposobem 
stosowania „żywych bomb” jest wszywanie psom materiałów wybuchowych                              
oraz nakłanianie dzieci do zakładania pasów szahida. 

 Zamach przy użyciu broni masowego rażenia – w dzisiejszych czasach wzrasta 
realność wykorzystania broni masowej zagłady, gdyż użycie tych środków 
powoduje maksymalne zniszczenia. Państwa posiadające arsenał środków 
niekonwencjonalnych finansujące i popierające terroryzm znacznie ułatwiają 
terrorystom wejście w posiadanie broni masowego rażenia, dlatego też istnieje 
tak duże prawdopodobieństwo użycia tej metody działania.  

 Atak na obiekty z wykorzystaniem modeli zdalnie sterowanych samolotów 
wypełnionych materiałami wybuchowymi – stosunkowo nowy rodzaj broni 
stosowany przez organizacje terrorystyczne. Wzmocnienie 
ochrony w budynkach użyteczności publicznej stały się czynnikiem 
wywołującym pozyskiwanie i używanie nowych form ataku terrorystycznego. Za 
pomocą modeli samolotów zamachowcy pragną zniszczyć bądź uszkodzić 
obiekty ogólnodostępne, których zaprzestanie funkcjonowania mogłoby 
skutkować zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa w kraju 

 Atak przy użyciu technologii informatycznej – nowa metoda działalności 
terrorystycznej. Jedno z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku. Atak dotyczy 
włamań do systemów informatycznych oraz modyfikacji zakłócających                      
bądź uniemożliwiających sprawne działanie tych systemów.  

 Atak przy użyciu wcześniej uprowadzonego samolotu – porwany samolot staje 
się narzędziem do przeprowadzenia ataku polegającego na zniszczeniu 
pierwotnie obranego celu. Przykładem użycia tej metody walki są wydarzenia z 
2001 roku, kiedy to terroryści użyli opanowanego samolotu do zawalenia 
budynków budowli.  

 Działalność przestępcza – metoda działania polegająca jedynie na pozyskiwaniu 
środków pieniężnych w celu finansowania organizacji terrorystycznych. 
Dokonanie spektakularnego ataku terrorystycznego wymaga dużych nakładów 
finansowych[2] 

2.  Profil terrorysty samobójcy 
Sylwetka terrorysty samobójcy nabrała całkiem nowego kształtu od czasów 

powstania terroryzmu samobójczego. Uważano bowiem, że terrorysta samobójca 
powinien posiadać takie cechy jak: poczucie odosobnienia, wykluczenie społeczne, brak 
wiedzy, wiek młodzieńczy, brak perspektyw życiowych, skrajne warunki życia. Opinia 
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ta nabrała innego znaczenia wraz ze wzrostem zamachów samobójczych. Błędny jest 
pogląd, iż większość denatów składa się z osób o niskim statusie społecznym. Analiza 
tych okoliczności wykazuje, że większa część samobójców to grupa osób 
charakteryzująca się stabilną sytuacją finansową oraz wysokim wykształceniem.   

Zamachowiec terrorysta musi spełnić kilka wymogów aby móc zrealizować 
swój plan samobójczy. Tworzenie nieprawdziwych zjawisk ochronnych jest jednym z 
procesów pozyskiwania denatów. Osoba ta działa w przekonaniu, że musi bronić siebie 
i swoich bliskich. Aby stać się samobójcą należy taką osobę pozbawić zdolności 
wystrzegania się czynników niebezpiecznych dla egzystencji. Powiązane jest to ściśle z 
kondycją zdrowia psychicznego terrorysty. Dlatego też do akcji samobójczych 
werbowani są ludzie, którzy w pewien sposób burzą ład panujący w społeczeństwie. Są 
to przede wszystkim sieroty, osoby pozbawione pozytywnego punktu widzenia bądź 
osoby wyłączone z życia społecznego 

     Ze względu na wyznawane idee, metody działania, uzyskiwane cele można dokonać 
klasyfikacji zamachowców samobójców. Podział ten wygląda następująco: 

 zamachowiec egzystencjalny – motorem napędzającym jego działanie jest 
znakomitość istnienia, jego misją jest ofiarowanie swojego życia dla wartości 
wyższych . Grupa tego typu terrorystów są ludźmi poczytalnymi, 

 zamachowiec z zaburzeniami psychicznymi – najważniejsze jest wskazanie 
takiej osobie celu działania samobójczego. Jednostka taka wykazuje zachowania 
sadomasochistyczne, agresywne. Poza tym ma urojenia wielkości                                  
i prześladowania, 

 zamachowiec infantylny – człowiek niekompetentny, niewykształcony,  
niechętny do zdobywania wiedzy, pasjonat religijny pochodzący z biednej 
rodziny, 

 zamachowiec zombie – osoby stale zażywające środki odurzające, którym wpaja 
się przekonanie o istnieniu przeciwników, których należy wyeliminować, 

 terrorystka wdowa – kobiety z zaburzeniami psychicznymi powstałymi w 
wyniku utraty bliskiej osoby, wykorzystywane przez inicjatorów zamachów 
terrorystycznych, 

 zamachowiec lojalny- osoba działająca na rzecz dobra wspólnego, wykazująca 
ogromne pragnienie uczestniczenia w raju wraz ze swoimi zmarłymi bliskimi, 

 zamachowiec zmanipulowany – osoby gotowe poświęcić swoje życie w zamian 
za korzyści finansowe czy też ratunek swoich bliskich; jednostki, na których stale 
dokonywane aktów agresji wraz w pogwałceniem praw człowieka [3] 

 Przygotowanie terrorysty samobójcy nieco różni się od nauki pozostałych 
zamachowców. Wpływ rodziny, szkolnictwa, religii ogrywa dużą rolę w kształtowaniu 
jego temperamentu. Propagowane hasła religijne nawołujące do walki umacniają 
terrorystę w przekonaniu o jego słusznej działalności w imię Allacha. Osoby 
powoływane do popełnienia ataku samobójczego doświadczyły w życiu tragicznych 
chwil, które odzwierciedliły się w ich psychice. Choć raz byli świadkami zabójstw, 
aktów przemocy popełnianych na osobach dla nich najbliższych. Rządza zemsty oraz 
sprawiedliwości nasila w terroryście negatywne emocje. Samobójcy wychowują się w 
zamkniętych kręgach, gdzie uczy się ich nienawiści, agresji, brutalności. Organizacja 
decyduje o wyborze zamachowca samobójcy, o rodzaju jego edukacji oraz o 
przeprowadzeniu zamachu. Terrorysta jest marionetką w rękach swoich przywódców, 
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który musi spełniać ich rozkazy. Nie może zrezygnować, gdyż mógłby narazić siebie i 
swoja rodzinę na śmierć z rąk organizacji. Przed przystąpieniem do ataku terroryści 
samobójcy nagrywają kasety wideo bądź piszą listy pożegnalne dla swoich 
najbliższych. Poza tym rodzinom „męczenników” wypłacane są rekompensaty za 
śmierć swoich bliskich. Członkowie rodziny są dumie z czynów samobójczych swoich 
bliskich. Często i chętnie chwalą się poczynaniami denatów opowiadając historie 
poświęcenia przez nich życia. Spotykają się z licznymi gratulacjami i uznaniem osób, 
co jeszcze mocniej utwierdza ich o słuszności misji członków rodziny.[4] 

Samobójstwo altruistyczne według Durkheima pozostaje w ścisłym związku 
jednostki ze społeczeństwem. Człowiek silnie związany ze społecznością stara się 
sprostać wyzwaniom postawionym przed nim. Przedkładają wszystko inne ponad 
oczekiwania zbiorowości. Niekiedy jednostki zbyt intensywnie przeżywają to co 
narzuca im społeczeństwo, ulegają wpływom innych ludzi co w rezultacie prowadzi do 
samobójstwa [5]. Altruizm jest jedną z motywacji terrorysty samobójcy, bowiem 
poświęcenie swojego życia określane jest przez społeczeństwo islamskie mianem 
„świętego wybuchu” bądź „ islamskiej ludzkiej bomby” . Osoba wybierająca taki rodzaj 
śmierci staje się męczennikiem pańskim. Można to tłumaczyć na przykładzie żołnierza, 
który ginie w walce za swój kraj. Staję się on autorytetem do naśladowania dla swoich 
rodaków. Tak samo jest z terrorystą samobójcą. Poprzez zamach samobójczy w imię 
wyższych wartości staje się bohaterem swojego narodu 

Kolejną właściwością wyjaśniającą potrzeby i motywacje terrorystów 
samobójców jest teoria Murraya. Definiuje on potrzebę jako przystąpienie do czynności, 
która nie musi zakończyć się dotarciem do celu. Przedsięwzięcie dokonania zamiaru jest 
w istocie samej ważne, tak więc podjęcie decyzji o zamachu samobójczym spełnia 
oczekiwania jednostki. Ponadto twórca teorii wyróżnia potrzeby ukryte, które nie 
mieszczą się w obyczajach społeczeństwa. Czynności te popychają samobójcę do 
działania kształtując jego sferę moralną. Dodatkowo skupienie uwagi na rezultacie 
popełnionego czynu przypisuje się jako jedną z cech charakterystyczną dla terrorystów 
samobójców. 

Długotrwała indoktrynacja odciska swoje piętno w psychice przyszłego 
terrorysty samobójcy. Naśladowanie osoby cieszącej się uznaniem w społeczeństwie 
kształtuje charakter zamachowca. Czerpie on wzorce z członków rodziny, znajomych,  
przyjaciół. Sztuczne wzorce osób stają się coraz bardziej popularne w modelowaniu 
postaw przyszłych samobójców. Grupy terrorystyczne prezentują swoim członkom 
fałszywych bohaterów ginących w zamachach za przeciwników terrorystycznych. 

Organizacje terrorystyczne uczą przyszłych samobójców postrzegania 
potencjalnych ofiar zamachów. Ludzie poszkodowani w ataku terrorystycznym 
nazywani są przez zamachowców ich przeciwnikami, którzy sami zapracowali sobie na 
ten tytuł. Istoty ludzkie ginące w wyniku ataku określane są jako „uboczne skutki 
świętej wojny”. Takie miano przyszłych ofiar w zupełności utwierdza samobójców w 
przeświadczeniu o zasadności ich celu. Pozbawia ich jakichkolwiek skrupułów i 
wyrzutów sumienia. Zamachowcy samobójcy z łatwością ulegają sposobom 
manipulacyjnym stosowanym przez grupy terrorystyczne. Angażując się w działalność 
terrorystyczną wyrażają swoje poglądy chroniąc przy tym swoich wartości i ideologii 
[6] 



   

 

 

173 

 

Wspołczesny terrorysta-próba typologii  
Józef KUBICA 

Motywy, ideologie, potrzeby, hierarchia wartości, wpływ organizacji i rodziny     
z całą pewnością kształtują „osobowość terrorysty samobójcy” oraz określają 
czynności, do których zamachowca się zobowiązuje. Atak samobójczy przybiera formę 
przedmiotową, która ma doprowadzić przyszłego samobójcę do zdobycia swojego 
pragnienia. Wyspecjalizowane szkolenie terrorysty zwiększa szanse na skuteczność 
przeprowadzonego zamachu. Postęp ogólny społeczeństwa, usposobienie i cechy 
charakteru mają niewątpliwie znaczenie przy modelowaniu sylwetki terrorysty. Badania 
nad zjawiskiem terroryzmu samobójczego oraz nad jego postacią mogą stworzyć 
definicję, która przybliżyłaby społeczeństwu obraz terrorysty zdolnego do zabicia siebie 
i niewinnych ludzi. 

3. „Allah Akbar”-śmierć w imię islamu 
Aby bliżej przyjrzeć się postaciom islamskich terrorystów-samobójców należy 

omówić kwestię zjawiska fundamentalizmu islamskiego oraz dżihadu. Najogólniej 
termin „fundamentalizm” odnosi się do grupy osób sprzeciwiającej się jakimkolwiek 
oznakom nowoczesności, przestrzegającej rygorystycznych norm i zasad 
wyznaczonych przez religię, tradycję bądź ideologię. Pojęcie fundamentalizm islamski 
pojawił się w 1979 roku. W tym czasie władzę w Iranie sprawował Ruhollah Chomeini, 
który dążył do utworzenia teokratycznego państwa opartego na szariacie [7] Ochrona 
tożsamości kulturowej przed obcymi wpływami, unicestwienie głównych wrogów 
islamskich (Stany Zjednoczone i Izrael) oraz zjednoczenie muzułmanów przy 
jednoczesnym upowszechnianiu modelu państwa religijnego są głównymi celami 
islamskich fundamentalistów. Nie zawsze jednak wszyscy muzułmaninie akceptują 
hasła głoszone przez aktywistów tego ruchu. Wrogie nastawienie fundamentalistów 
przejawia się oprócz państw zachodnich również wobec tych muzułmanów, którzy 
inaczej interpretują islam [8]. Pojęcie „dżihad” oznacza „starać się” albo „zmagać się”. 
Zmaganie to określone przez Koran może mieć charakter wewnętrzny, który mówi o 
walce z własnymi słabościami i pokusami. Natomiast zewnętrzne oblicze walki 
nakazuje obronę ziemi i wiary w imię Allacha. Dżihad dzieli się na „wielki dżihad”, 
który odnosi się do spraw indywidualnych każdego muzułmanina, zaś „mały dżihad” 
dotyczy działalności zbrojnej [9].  

Mudżahedini to osoby biorące aktywny udział w dżihadzie. Mogą nimi być 
tylko i wyłącznie muzułmańscy mężczyźni, którzy są odpowiednimi kandydatami                
do prowadzenia walki. Osoby nieletnie, kobiety, osoby łamiące prawo muzułmańskie 
oraz członkowie innej wiary mają zakaz uczestnictwa w dżihadzie. Dla mudżahedinów 
stworzono specjalne prawa. Należą do nich: modlitwa trzy razy dziennie zamiast pięciu, 
brak obowiązku przestrzegania postu, gdyż mężczyźni muszą być w stałej gotowości do 
podjęcia walki.  

W przekonaniach islamskich terrorystów-samobójców otaczający ich świat jest 
stworzony i kierowany przez siły nadprzyrodzone, a działalność samobójcza jest 
inicjowana i wspierana przez Boga. Islam całkowicie zakazuje popełnienia 
samobójstwa, bowiem uznawane jest ono za śmiertelny grzech zasługujący na 
potępienie. W Koranie są zawarte treści mówiące o nienaruszalności uświęconego 
życia. Samobójca islamski trafia do piekła, gdzie skazany jest na wieczne cierpienia i 
katusze. Nie można ani zabijać innych ani siebie. Zakaz ten jest uwieczniony w Koranie 
(Kobiety 4:29). Również Prorocy w hadisach ogłaszają o kategorycznym zakazie 
odbierania sobie życia.[10] 
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Święta księga islamu wzywa do miłosierdzia, rezygnacji przemocy i 
krzywdzenia innych, natomiast organizacje terrorystyczne nawiązują do wyrwanych z 
kontekstu fragmentów Koranu, w których wskazane są treści nawołujące do 
wymierzania kar osobom cudzołożnym oraz  grzeszącym apostazją. Odchodzą oni od 
dominacji wartości życia ludzkiego, przedkładając je nad wartością walki w imię 
Boga.[11]   

    Samobójca jest osobą, która pragnie własnej śmierci w ramach żadnych wyższych 
idei. Męczennik różni się od samobójcy tym, iż poświęca on swoje życie dla Boga, chce 
on w ten sposób oddać cześć Allachowi. Udział w misjach samobójczych jest 
równoznaczne ze spełnianiem bożych nakazów, które gwarantuje boskie zbawienie  

W przypadku zajęcia ziemi muzułmańskiej przez siły wroga, prawo islamskie 
nakazuje wszystkim muzułmanom stanąć do walki, aż ustanie przyczyna tego konfliktu. 
Terrorysta-samobójca odnoszący śmierć w walce wypełnia swój religijny 
obowiązek. W zamian za poświęcenia życia, trafia do rajskiego żywota, gdzie czekają 
na niego wszelakiego rodzaju dobra i rozkosze, a przede wszystkim spotyka się on z 
Allachem oraz swoimi bliskimi.  

Terroryści-samobójcy wierzą, że zamachy samobójcze stały się 
najskuteczniejszym sposobem walki, gdyż przy minimalnych nakładach można uzyskać 
jak największe straty. Przykładem na potwierdzenie tego faktu może być wydarzenie z 
1983 roku, kiedy dwóch zamachowców samobójców wysadziło się w Bejrucie zabijając 
299 osób 

Terrorysta-samobójca nie zawsze poszukuje sympatyków swojej działalności, 
gdyż najważniejsza dla niego jest więź łącząca go z Allachem. Oczywiście pragnie on 
również, aby o jego czynie dowiedziało się jak najszersze grono odbiorców. Święty 
bojownik nie ma obowiązku przestrzegania ograniczeń moralnych, gdyż walka uznana 
jest za świętą. Terroryści wierzą, że wina ofiary zabitej rozgrzesza ich z popełnionego 
zamachu, uwolnieni są oni od jakichkolwiek skrupułów. Święty charakter misji 
usprawiedliwia czyny terrorystów, gdyż podyktowana jest wyższym celem.  

„Męczeństwo” jest drogą prowadzącą do życia razem z Allachem. Grzechy 
szahida są zacierane w przypadku wylewu ich krwi. Chwila wysadzenia się w powietrze 
jest równoznaczna z wejściem do rajskiego żywota.  „Śmierć męczeńska” jest 
świadectwem potwierdzającym wspólną wolę walki oraz dążenie do uzyskania 
zwycięstwa narodu islamskiego.  

   Muzułmanie pochodzący z Zachodu sieją grozę, gdyż trudne jest odróżnienie tych 
terrorystów od ludzi tego samego pochodzenia. Osoby te zaczynają pełnić role 
przywódcze w przeprowadzaniu zamachów samobójczych. Francuz Antoine Robert 
przeszedł na islam w 1989 roku i ożenił się z muzułmanką Fatimą, z którą zamieszkał 
w Maroku. Mężczyzna oficjalnie pracował w firmie zajmującej się sprzedażą 
używanych samochodów. Jak się później okazało był on religijnym i politycznym 
przewodnikiem komórek islamskiej grupy terrorystycznej – Salafia Dżhadija. W 
późniejszym okresie mężczyznę skazano za przeprowadzenie zamachów samobójczych 
z 2003 roku w Casablance. Francuz jako pierwszy Europejczyk zaplanował i dokonał 
za pośrednictwem terrorystów-samobójców tak drastycznych ataków, w których zginęło 
45 zachodnich turystów i marokańskich Żydów. 
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W dzisiejszych czasach samobójstwo wynikające bezpośrednio z religii 
pojawia się prawie wyłącznie w islamie. Zamachy samobójcze w Rosji, Iraku, Turcji, 
Wielkiej Brytanii, Egipcie, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii zostały przeprowadzone 
przez muzułmanów, z których większość była fundamentalistami walczącymi z 
niewiernymi członkami społeczności międzynarodowej.[12]  

Śmierć w zamachu samobójczym nie stanowi ucieczki od współczesnego 
świata, ale jest rodzajem wędrówki zamachowca z rajskie zaświaty, aby uzyskać tam 
odkupienie win oraz uwolnić wiernych od osób stosujących ucisk. Oddanie życia w 
misji samobójczej prowadzi do nagrody obiecanej jaką jest życie w zaświatach. Wejście 
w rajskie żywota oznacza niekończący się dostatek, radość oraz harmonię. Osoby 
wstępujące do raju mają zezwolenie na nieumiarkowane zaspakajanie swoich potrzeb 
seksualnych.  

Organizacje terrorystyczne stworzyły pogląd na temat niezakłóconego istnienia 
islamu, w którym czyny zbrojne, a szczególnie akty męczeństwa doprowadzą do 
osiągnięcia zamierzonego celu. Terroryści pozbawiają cech ludzkich ofiar zamachów, 
dzięki czemu terroryści wysyłani do przeprowadzania ataków samobójczych nie mają 
żadnych wyrzutów sumienia. Cała działalność terrorystyczna uzasadniona jest przede 
wszystkim hasłami religijnymi, przez co terroryści nie mają żadnych skrupułów i litości 
w stosunku do swoich potencjalnych ofiar. 

 

4.  Dzieci samobójcy-mali terroryści 
Organizacje terrorystyczne sięgają po coraz skuteczniejsze metody walki.                    

W dzisiejszych czasach w zamachach samobójczych uczestniczą nie tylko dorośli. 
Często w takie działania angażowane są dzieci, które są bardziej podatne na czynniki 
manipulacyjne kierowane przez grupy terrorystyczne. W porównaniu do osób dorosłych 
dzieci są bardziej zdyscyplinowane, nie podważają poleceń, łatwiej jest wpływać na ich 
decyzje. 

 Wywołanie spektakularnego widowiska jest jednym z dążeń organizacji 
terrorystycznych. Dokonanie zamachu samobójczego przez dziecko niewątpliwie 
zwiększa szansę na spełnienie tego celu. Werbowanie dzieci do tego typu działań nie 
zawsze wynika z podjęcia przez nie samodzielnej i racjonalnej decyzji. Najczęściej 
rekrutowane są one ze społeczeństw islamskich, rzadziej w innych okolicznościach, w 
których wykorzystuje się dziecięcą naiwność.[13] 

 Często dzieci są celem ataków terrorystów, choć coraz częściej stają się 
sprawcami tych właśnie zamachów. Najnowocześniejsze działania prewencyjne 
zapobiegające atakom terrorystycznym skutkują w stosowaniu przez zamachowców 
nowych form terroryzmu. Szczególnym zainteresowaniem skupionym wokół dzieci, 
które mogłyby przeprowadzić zamach terrorystyczny przejawia Al-Kaida. Organizacja 
ta wzywa do międzynarodowego dżihadu, zachęcając najmłodszych członków 
tamtejszego społeczeństwa 

    Elementem motywującym rodziców do nakłaniania swoich pociech, aby wybrały 
drogę męczeństwa jest czynnik ekonomiczny. Rodzice dziecka przeprowadzającego 
zamach samobójczy otrzymują kwoty pieniężne, które uzależnione są od obszaru 
występującego konfliktu oraz charakteru przeprowadzonej akcji. Pewne źródła podają, 
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że za śmierć dziecka organizacja terrorystyczna wypłaca rodzinom po 2 tysiące dolarów. 
Rany powstałe w skutek niepowodzenia akcji terrorystycznej wycenione są na 300 
dolarów. Według innych źródeł, za śmierć małoletniego terrorysty-samobójcy 
wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości od 10 do 25 tysięcy dolarów. W przypadku 
obrażeń bądź kalectwa powstałego w wyniku dokonywania zamachu samobójczego  
ceny wynoszą od 500 do 1 tysiąca dolarów. Natomiast Talibowie za śmierć nieletniego 
bojownika wyznaczyli cenę wahającą się w granicach od 7 do 14 tysięcy dolarów.  

Ubogie obszary Pakistanu stały się miejscem „handlu dziećmi”. Duża liczba 
potomstwa oraz skrajne warunki życia sprawiły, że dzieci zaczęto traktować 
przedmiotowo. Przerażający jest fakt, że rodzice sprzedają swoje małoletnie dzieci 
organizacjom terrorystycznym za sumy 500-25 tysięcy dolarów. Często maluchy nie 
zdają sobie sprawy, co w przyszłości na nie czeka. Wiadome jest jednak, że terroryści 
planują uczynić z nich przyszłych terrorystów-samobójców [14]  

  Zjawisko radykalizacji społeczności muzułmańskiej odnosi się zarówno                     
do regionów objętych konfliktem religijnym jak i do krajów Europy oraz Stanów 
Zjednoczonych, w których osiedlili się islamscy zwolennicy. Wytworzyli oni odrębne 
strefy zamieszkania dystansując się przy tym od mieszkańców innego wyznania. W 
pełni korzystają z praw publicznych obowiązujących w poszczególnych państwach 
demokratycznych, równocześnie wygłaszając swoje skrajne ideologie 

 Aby móc skutecznie walczyć ze zjawiskiem terroryzmu należy podjąć działania 
edukacyjne dzieci i młodzieży. Celem nadrzędnym każdego państwa powinno być 
informowanie młodych ludzi o sposobach zachowania się w razie niebezpieczeństwa 
wynikającego bezpośrednio ze zjawiska terroryzmu. Zarówno kraje bardziej zagrożone 
terroryzmem jak i regiony o mniejszym stopniu zagrożenia powinny prowadzić 
działania zapobiegające.  

 W regionach najbardziej zagrożonych terroryzmem pojawiają się programy 
obrony dzieci przed procesem manipulacji oraz indoktrynacji religijnej. Taką kampanię 
na rzecz ochrony młodych ludzi prowadzi m.in. Indonezja. Kraj ten współpracuje z 
byłym terrorystą Al-Kaidy, który stworzył komiks przedstawiający jego własną historii 

 

5.  Terrorystki samobójczynie 

W dzisiejszych społeczeństwach funkcjonują uproszczone schematy myślowe, 
odnoszące się do różnych zjawisk społecznych, określane mianem stereotypów. 
Uproszczony obraz rzeczywistości występujący w naszych umysłach ma wpływ na 
proces spostrzegania ludzi. W wyniku interpersonalnych konsekwencji stereotypu płci, 
kobiety uważane są za osoby wrażliwe, opiekuńcze, niesamodzielne. [15] 

Uczestnictwo kobiet w zamachach terrorystycznych jest niewątpliwie 
zaprzeczeniem tych stereotypów. Z chwilą przystąpienia płci pięknej do organizacji 
terrorystycznych, powszechnie panujący pogląd o kobiecie słabej i bezbronnej nabrał 
innego znaczenia. W głowach społeczeństwa rodzi się pytanie: dlaczego kobiety 
uciekają się do tak drastycznych działań jakimi są zamachy samobójcze? Istnieje wiele 
czynników, które motywują kobiety do działalności na rzecz terroryzmu 
samobójczego.[16] Motywy podejmowania decyzji o zamachu samobójczym wynikają 
z aprobaty przywódców religijnych na udział kobiet w działaniach terrorystycznych. 
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Uczestnictwo płci pięknej w globalnym dżihadzie otwiera przed nimi nowe możliwości, 
dlatego chętnie korzystają z okazji wyjścia z domu bez przyzwolenia współmałżonka. 
Dodatkowo przynależność kobiet do organizacji terrorystycznych znosi obowiązek 
noszenia burki oraz zezwala na swobodę poruszania się. Wzrost zamachów 
samobójczych zrealizowanych przez kobiety uzależnione jest również od motywów 
religijnych i narodowych. Kobieta aktywnie uczestniczy w działaniach mających na 
celu poprawę aktualnych warunków panujących w kraju. Także czynnik kulturalny i 
zwyczajowy przyczynia się do udziału kobiet w aktach terrorystycznych. Często zamach 
samobójczy staje się jedynym wyjściem naprawienia zepsutego wizerunku i 
przywrócenia kobiecie jej dobrego imienia. Motyw uczuciowy jest kolejnym 
czynnikiem warunkującym zaangażowanie płci pięknej w terroryzm samobójczy.  

 

Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce podczas drugiej wojny w Czeczenii 
odcisnęły piętno na dalszych losach społeczeństwa czeczeńskiego. To wstrząsająca 
historia nieszczęśliwych kobiet, którym odebrano domy, dzieci i mężów. Teraz muszą 
się one zmagać z różnymi przeciwnościami losu, pełniąc rolę głowy rodziny.[17]   

Obozy szkoleniowe czeczeńskich terrorystek-samobójczyń różnią się od baz 
szkoleniowych istniejących w innych częściach świata. Kobiety te  przygotowywane są 
do popełnienia zamachu samobójczego w budynkach przypominających swoim 
wyglądem normalne domy mieszkalne. Ulokowane są one w wioskach, które są znane 
zarówno mieszkańcom Czeczenii jak i rosyjskim żołnierzom. W domach tych mieszka 
kilka kobiet, które pod bacznym okiem swojej opiekunki  przygotowywane są śmierci. 
Ucieczka z obozów szkoleniowych jest niemożliwa, gdyż przyszłe samobójczynie są 
przez całą dobę obserwowane i pilnowane  

 Często zamachy samobójcze dokonywane przez Palestynki są konsekwencją 
złamania zasad społecznych panujących w społeczeństwie muzułmańskim. Kobiety te 
albo miały kontakty seksualne z mężczyznami bez ślubu albo zachodziły w 
ciążę z mężczyznami niebędącymi ich mężami. Palestynkom żyjącym w nieczystości 
grozi niebezpieczeństwo utraty życia z rąk krewnych, gdyż tradycja muzułmańska za 
taki haniebny czyn przewiduje śmierć. Zamach samobójczy staję się najlepszym 
punktem wyjścia z tej sytuacji, gdyż zamiast hańby przynosi szacunek i uznanie.[18] 
Prawdopodobnie terrorystka-samobójczyni, która zdetonowała ładunek wybuchowy na 
przejściu granicznym pod Gazą dokonała tego czynu w wyniku upokorzenia jakie 
spotkało ją ze strony męża. Małżonek, który był zarówno członkiem organizacji 
terrorystycznej Hamas podejrzewał ja o romans z innym mężczyzną. Nieprawdziwa 
pogłoska stała się przyczyną dokonania zamachu samobójczego przez 
skompromitowaną i poniżoną kobiet  

Zakończenie  
 Nie zawsze religia odgrywa decydującą rolę przy podjęciu decyzji o dokonaniu 

zamachu samobójczego. Co zatem skłania kobiety do tak drastycznych działań, jeżeli 
nie marzą o zostaniu męczennicą ? Otóż organizacja Tamilskich Tygrysów Wyzwolenia 
Ilamu tworzą członkowie świeccy, którzy walczą o niepodległe państwo tamilskie 
Ilamu. W ramach swojej działalności przeprowadzają liczne zamachy samobójcze, 
które mają ich przybliżyć do spełnienia zamierzonych celów 



   

 

 

178 

 

Wspołczesny terrorysta-próba typologii  
Józef KUBICA 

 Również Partia Pracujących Kurdystanu (PPK) angażowała kobiety do 
przeprowadzenia zamachów samobójczych. Organizacja dąży do wywalczenia 
niepodległości na południowo-zachodniej części Turcji, która zamieszkiwana jest przez 
Kurdów. Celem ataków jest przede wszystkim turecka ludność cywilna oraz tureckie 
siły bezpieczeństwa. [19] 

 W 1996 roku siedemnastoletnia Leylia Kaplan zdetonowała ładunek wybuchowy 
przed posterunkiem policji w Adanie, zabijając trzech policjantów. Przed dokonaniem 
zamachu samobójczego dziewczyna nagrała taśmę filmową, w której mówi o 
poświęceniu własnego życia w słusznej sprawie. 

Zamachy samobójcze dokonywane są z powodu działania różnych czynników. Nie 
zawsze jednak fanatyzm religijny staje się jedynym motywem 
decydującym o działalności samobójczej kobiet. Organizacje terrorystyczne w procesie 
rekrutacji członkiń do dokonywania zamachów samobójczych wykorzystują przede 
wszystkim czynniki społeczno-kulturowe.  
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Abstrakt:  

Autori v príspevku vymedzujú metodologické východiská a metodiku, ktoré sú predpokladom 
k správnemu pochopeniu podstaty identifikácie aktivít kriminálnych skupín na úseku nelegálnej 
migrácie a možnostiam jej účelovej realizácie v systéme kriminálno-policajného poznania v praxi. 
V týchto intenciách, chrakterizovaním právnych, informačných a taktických aspektov, 
systémovo a konštruktívne cieľavedomo vymedzujú možnosti pri plnení úlohv v tomto 
špecifickom postupe poznávania. Z predkladanej intepretácie je zrejmé, že 
akceptovaním týchto skutočností je možné pochopiť samotnú podstatu špecifických 
činností (spravodajskej činnosti, operatívno-pátracej činnosti, vyšerovania)  pri plnení 
konkrétnej identifikačnej úlohy a na základe tohto poznania, ich aj účinne a efektívne 
realizovať.  
Kľúčové slová: kriminálno-policajné poznanie, spravodajská činnosť, operatívno-pátracia činnosť, 
identifikácia, identifikácia objektov, identifikácia systémov, kriminálna skupina, nelegálna migrácia 

 

Abstract: 

Authors in the article define methodological resources and methodology which form a 
prerequisite of correct understanding of the essence of identifying the activities of 
criminal groups in the field of illegal migration and opportunities of its purpose-driven 
implementation in the system of criminal police cognition in practice. They define the 
possibilities of fulfilling the task in these specific cognitive processes by characterizing 
the legal, information and tactical aspects systemically and constructively. It is clear from 
the presented interpretation that by accepting these facts it is possible to understand the 
very essence of the specific activities in the system of criminal police cognition 
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(intelligence, operative-search activity, investigation) in fulfilling a particular 
identification task, and based on this knowledge to perform the activities effectively and 
efficiently. 
Keywords: criminal-police knowledge, intelligence activity, operative-investigate activity, 
identification, identification of the objects, identification of the systems, criminal group, illegal 
migration. 

 
Úvod 

Hodnota akejkoľvek cieľavedomej ľudskej činnosti (poznávacej, hodnotiacej, 
praktickej atď.) je daná nielen jej samotným konečným cieľom (ten môže byť aj 
výsledkom náhody), ale aj interpetáciou postupov, ktorými tento cieľ bol dosiahnutý. Vo 
väčšine prípadov bez znalosti práve postupov, akými sa ciele dosiahli, nie je v mnohých 
prípadoch možná ani ich verifikácia (falzifikácia). 

Hlavným poslaním kriminálno-policajného poznania (realizácia systému 
spravodajskej činnosti, operatívno-pátracej činnosti a vyšetrovania) je participácia na 
zisťovaní skutočného stavu vecí určitého objektu podľa ich gnozeologickej podstaty. 
V praktickej rovine ide vlastne o použitie konkrétnej metódy na vyhľadanie, získanie, 
hodnotenie a využitie potrebných informácií z materiálneho alebo sociálneho prostredia 
kriminálnej aktivity. Ako je všeobecne známe tieto informácie nie sú vždy v procese 
kriminálno-policajného poznania prístupné v potrebnej a v tejto súvislosti aj v náležitej 
podobe.[1]  

Z poznania v iných vedných odboroch, ako aj zo systematickej analýzy 
policajnej praxe môžu vychádzať jednotlivé alebo celé skupiny postupov, týkajúce sa 
existujúcich metód, alebo môžu cielene prerastať do tvorby nových metód. Jedným 
z príkladov takéhoto procesu v súčasnosti je postupné vytváranie metódy identifikácie, 
ktorá je aplikovaná pri napĺňaní účelu jednotlivých činností v systéme kriminálno-
policajného poznania.  

Identifikácia je poznávacia metóda, ktorou sa individualizuje vzťah medzi 
dvoma, resp. viacerými prejavmi alebo časťami jedného a toho istého materiálneho 
objektu. V procese identifikácii spravidla vystupuje niekoľko objektov, ktorých úloha 
v procese identifikácie a vzťah k poznávanej udalosti sú rôzne.[2] 

Aj z týchto konštatácií je zrejmé, že identifikáciu je možné využiť aj 
v procesoch odhaľovania a objasňovania kriminálnych aktiví, resp. ako relatívne 
samostatnú činnosť k dosiahnutiu presne stanovených cieľov. V danom prípade nemusí 
sa jednať o kriminalistickú identifikáciu, ale o postup pri ktorom je možné využívať 
špecifické metódy, prostriedky a formy kriminálno-policajného poznania.  

Postup identifikácie aplikovaný pre účely kriminálno-policajného poznania 
vykazuje znaky vedeckého skúmania. Jeho realizátori pri jej aplikácii vychádzajú 
z hypotéz (domnienky prvok aplikácie operatívnych verzií), ktoré vytvárajú 
predovšetkým z interdisciplinárneho poznania identifikačných objektov. Analogicky 
uvedený prístup je zvolený pri overovaní platnosti domnienok. Pri identifikácii aktivít 
kriminálnych skupín sa vychádza obvykle z predpokladov vzniknutých na základe 
logických postupov analýzy, syntézy, indukcie, dedukcie, analógie a podobne, ktoré 
vedú s prihliadnutím k známym okolnostiam k opodstatnenej domnienke, že 
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porovnaním súhrnu identifikačných znakov (vlastností) najmenej dvoch objektov dôjde 
k zisteniu alebo vylúčeniu identity jedného z nich. 

Cieľom identifikácie je dospieť k zisteniu alebo vylúčeniu identity 
individuálneho objektu. V kriminálno-policajnej praxi však dochádza k tomu, že 
z rôznych príčin (najčastejšie z toho dôvodu, že nie sú k dispozícii reálne informácie) sa 
nepodarí aplikáciou identifikácie tento cieľ dosiahnuť.  

V súlade s týmto závermi je možné konštatovať, že pri plnení úloh, ktoré 
súvisia s poznávaním kriminálnych aktivít (ich fragmentov, prvkov) je možné 
cieľavedome a systematicky využívať identifikáciu. Obsahom identifikácie v sytémovej 
realizácii činností kriminálno-policajného poznania je poznávať a charakterizovať 
vzťahy, ktoré existovali, resp. existujú medzi rôznymi druhmi prejavu určitého objektu 
s cieľom ho individualizovať. Z hľadiska aplikácie procesu identifikácie, táto činnosť 
musí predstavovať systém, ktorý je charakterizovanými predpokladanými, alebo 
konkrétne existujúcimi prvkami identifikovaného a identifikujúceho objektu. Osobitne 
to platí aj pri účelovej realizácii spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej činnosti v 
systéme identifikácie aktivít kriminálnych skupín.  

 
1. Procesy identifikácie aktivít kriminálnych skupín realizáciou 

spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej činnosti 
V realizačnom obsahu procesov spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej 

činnosti sú účelovo využívané rôzne všeobecné a špeciálne metódy (najmä metódy, 
prostriedky, rôzne typy analýz a druhy logických operácii). Podstatou týchto procesov 
je riešenie problému. Sú realizované za účelom podania celkovej alebo čiastkovej 
správy, v ktorej sú spracované kvantitatívne a kvalitatívne podklady pre potreby 
rozhodovania.  

Cieľom týchto procesov je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie účinnosti 
a efektivity v konaní orgánov, pre ktorých sú informačné produkty adresované 
(napríklad zmenou organizácie práce, alebo metód, optimálnym rozmiestnením 
prostriedkov, efektívnym využitím síl, financií a pod.). Na tento postup práce 
s informáciami sa je možné dívať ako na neustály cyklus otázok a odpovedí, ktoré 
prináša prax (s adresnou zodpovednosťou). V danom prípade ide o špeciálnu prácu 
s informáciami. Jej špecifikácia vyplýva predovšetkým z týchto atribútov: 

- na začiatku sú konkrétne definované - potreba, účel, ciele, realizátori (subjekt), 
forma informačného výstupu a adresáti, 

- realizátorom sú kompetentní príslušníci a pracovníci (napríklad špecialisti na 
pozícii - manažér, spravodajský dôstojník, analytik a adresát), 

- ide o tímovú činnosť, v ktorej každý subjekt má presne stanovenú kompetenciu 
(právomoc, povinnosť a schopnosť predložiť účty), 

- ide o štruktúrovaný systém práce s informáciami, v ktorom sú 
cieľavedome (účelovo) aplikované metódy a používané prostriedky poznania,  

- informačným výstupom je informácia – (napríklad spravodajstvo, ktoré môže byť 
interpetované vo forme analytickej správy), 
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- informačný výstup je účelovo spracovaný pre konečného adresáta, tým môžu byť 
spravodajské organizácia, policajné organizácie v systéme kriminálno-policajného 
poznania a iné subjekty.  

 Procesy spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej činnosti tvoria účelovo a 
štruktúrovane realizované opatrenia a úkony v informačnom poznávacom cykle, ktorý 
tvorí zber údajov (informácií), ich hodnotenie a verifikácia, spracovanie, interpretácia 
vo forme informačného produktu a jeho distribúcia určeným adresátom. Táto 
štruktúrovaná forma konania (napríklad vo forme modelu) na príslušnej rozlišovacej 
úrovni, zobrazuje jeho správanie a to najmä z týchto hľadísk: 

 
 existencie objektov (trestný čin, subjekt trestného činu), ich identifikačné vlastnosti, 

identita, rešpektujúc trestnoprávnu charakteristiku obligatórnych a fakultatívnych znakov 
skutkovej podstaty trestného činu, 
 

 súdržnosti objektu, ktorá zabezpečuje aj jeho kompaktnosť. Napríklad sú riešené 
otázky – „či sa objekt správa ako kompaktný systém“; „ako je možné charakterizovať 
genézu jeho existencie, väzby medzi jeho prvkami (sila, čas vzniku, trvania, rozchodu a 
opätovného vytvorenia)“; „či poznávaný objekt nevykazuje tendencie rozpadu (zániku)“; 
„či nie je v štádiu vytvárania“; „aká je jeho kompaktnosť“; „aké sú jeho väzby v prostredí 
pôsobenia“; „aké sú jeho väzby (vzťahy) k policajnému prostrediu“ a pod., 
 

 cieľového správania objektu, ktoré je definované vlastným usporiadaním prvkov, ich 
vlastnosťami a vplyvmi do jeho vnútra a do vonkajšieho prostredia. Je to preto, lebo 
týmito faktormi je determinované správanie sa objektu. Na základe poznania tejto 
determinácie sú určované motívy, účel, cieľ spáchania trestného činu a iné znaky spôsobu 
páchania a spáchania trestného činu. Samozrejme je to optimálna skutočnosť, totiž v praxi 
realizáciou procesov odhaľovania a objasňovnia môže dôjsť k zisteniu rozporu 
s očakávaným správaním objektu. Z týchto dôvodov je potrebné (predovšetkým) 
využívaním verzií poznávať vlastné správanie objektu, rešpektujúc možné alternatívy, 
ktoré sú konfrontované objektivizovaním platnosti vyslovených domnienok. Pri nezhode 
je potrebná ich korekcia v súlade s už spomenutými alternatívami. Rieši na napríklad 
otázka: „v akom štádiu je realizovaná kriminálna aktivita  (pred spáchaním, v príprave, v 
štádiu dokonania trestného činu, ide o pokračujúci trestný čin, po spáchaní trestného 
činu)“ a pod., 
 

 dynamickej stability a adaptácie objektu, jeho reakcie a schopnosti reagovať na 
okolnosti, ktoré vznikli, resp. môžu vzniknúť v konkrétnej situácii. To predpokladá 
predovšetkým úspešne absorbovať neočakávané a nepredpokladané vplyvy okolia, ktoré 
môžu mať aj charakter extrémnych hodnôt. Osobitne sa to odráža pri poznávaní reálnych 
informácií. („Aké faktory pôsobili v čase a mieste realizácie kriminálnej aktivity?“; 
„Ktoré okolnosti pôsobili za existujúcej situácie?“; „Ktoré vlastnosti charakterizujú 
extrémnosť pôsobenia na objekt?“; „V akom časovom intervale pôsobili?“; „Ktoré 
vlastnosti a ako ovplyvnili?“; „Aké odrazy mohli spôsobiť?“ atď.).[1] 
Prax potvrdzuje, že vplyvom extrémnych prejavov okolia v konkrétnych situáciách 
vznikajú (sú vytvárané) nové štruktúry systému, ktoré sú schopné transformovať tieto 
vplyvy. Príkladom sú kriminálne aktivity, ktoré akceptuje občan, komunita a pod. Uvedené 
pôsobenie má konkrétne prejavy, ktoré nemusí vykazovať špecifické odchýlky od 
normálu. 
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 zmien súvisiacich s vývojovom objektu (dispozícia kriminálnych skúseností a zručností, 

kapacitné vlastnosti, finančná disponibilita... kriminálna kariéra, ... . Tieto zmeny môžu 
viesť k posilneniu cieľov („s jedlom rastie chuť = kriminálna expanzia“), k zmene cieľov 
alebo k deštrukcii objektu (jeho vývoja), resp. jeho prvkov, zmena postojov k ochrane a 
pod. 
 

 ochrany objektu a jeho záujmov (vnútorná, vonkajšia; spoľahlivosť prvkov a väzieb, 
ktoré zabezpečujú realizáciu trestných činov, na naplnenie vnútorných a najmä vonkajších 
cieľov (legálnych a nelegálnych) a pod.), 
 

 organizácie práce a riadenia objektu (pácha trestný čin sám alebo v spolupáchateľstve, 
princípy – spolčenie, zoskupenie), schopnosť vybrať a presadiť také procesy v systéme, 
ktoré vedú k splneniu cieľov v potrebnom čase), 
 

 účinnosti a efektívnosti aktivít objektu (ich status, rola v kriminálnom prostredí, prečo 
je objekt akceptovaný, prečo dosahuje ciele, ako a čo využíva a pod.). 

 
Z tohto neukončeného zoznamu je možné vymedziť konkrétne kritériá, ktoré je 

vhodné využiť pri právnom, personálnom, ekonomickom posúdení informačnej hodnoty 
dosiahnutého poznania (procesmi identifikovania). Predovšetkým ich akceptáciou je 
možné hodnotiť osobnú akceptáciu kompetencií (zodpovednosti) pri plnení stanovených 
úloh. Tá je základným predpokladom pri dosahovaní stanovených informačných cieľov, a 
to účelovou realizáciou práve týchto špecifických procesov. 

  
Z praktického poznania vyplýva, že delegovanie zodpovednosti za účinnú a 

efektívnu identifikáciu realizáciou spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej činnosti  
má širokospektrálny význam. Ten sa odráža najmä v účinnosti, efektivite, kvalite a v 
neposlednom rade v možnej kontrole realizovaných týchto aktivít a aktivít kriminálnych 
skupín. Osobitne sa to týka činnosti realizovanej pri spracovaní a prezentácii výstupného 
informačného produktu z procesov identifikácie. 

 
 V systémovom realizovaní procesov spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej 

činnosti objektom poznávania sú najmä riziká a hrozby (ich komponenty), ktoré môžu 
negatívne determinovať činnosť a správanie určitého subjektu (adresáta). 
Z pragmatického hľadiska, tieto skutočnosti majú osobitný význam pri voľbe postupov, 
ktorými je možné dosiahnuť požadované informačné produkty.  

Z pragmatického hľadiska štruktúru systému týchto postupov, ktoré sú 
cieľavedome aplikované pri napĺňaní účelu identifikácie aktivít kriminálnych skupín 
(odhaľovanie, dokazovanie) tvoria tieto prvky: 

1) sformulovaný identifikačný problém;  

2) subjekt, ktorý realizuje identifikáciu;  

3) identifikačné objekty,  

4) identifikačné metódy; 

5) kritériá zhody. [3] 
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Typické pre túto štruktúru je konkrétna usporiadanosť integrujúcich prvkov 

identifikačného systému a ich integrácia. Prax potvrdzuje, že pokiaľ samotná 
identifikácia má z hľadiska svojej základnej štruktúry relatívne stálu systémovú podobu, 
jednotlivé spôsoby, prostriedky a operácie a taktika ich uplatňovania sú značne 
variabilné. Variabilnosť obsahu identifikácie aktivít kriminálnych skupín je výrazne 
determinovaná úrovňou poznania o identifikovanom a identifikujúcom objekte 
a situačnými okolnosťami plnenia identifikačnej úlohy (informačnou dispozíciou ).  

 
2. Štruktúra postupu v rámci realizácie identifikácie aktivít kriminálnych 

skupín na úseku nelegálnej migrácie 
 V policajnej praxi príslušníci využívajú dve základné formy identifikácie: 

- Identifikácia objektov  

 Identifikáciou objektov sa individualizuje vzťah medzi dvoma, resp. viacerými 
prejavmi alebo časťami jedného a toho istého materiálneho objektu.[3] Každý objekt 
materiálneho sveta, oddelený od vonkajšieho prostredia relatívne stálymi hranicami, je 
individuálny, neopakovateľný. Obrovská mnohotvárnosť živej i neživej prírody 
poskytuje všetkým materiálnym objektom tak vysoký stupeň variability, že je vylúčené, 
aby dva objekty mali absolútne všetky rovnaké vlastnosti. Princíp individuálnosti platí 
bezpochyby i u tých objektov, ktoré sú si zdanlivo úplne podobné. Materiálne objekty 
sa vyznačujú zotrvačnosťou hmoty a energie, ktorá im poskytuje istú relatívnu stálosť. 
V súvislosti s využitím identifikácie, je relatívnu stálosť potrebné akceptovať preto, 
lebo zo zákonov dialektiky vyplýva, že všetky objekty podliehajú neustálym zmenám, 
ktoré postupne narušujú ich stabilitu. Aby identifikácia mohla byť zásadne úspešná, 
musí „predbehnúť“ proces zmien, musí sa uskutočňovať v dobe, kedy zostal nezmenený 
neopakovateľný súbor vlastností objektov. Objekty materiálneho sveta sú spôsobilé 
v dobe ich dynamickej a statickej existencie prejavovať svoje vlastnosti vo vonkajšom 
okolí. Prostredníctvom týchto vlastností môžu byť identifikované. Vlastnosti objektov, 
ktoré sú skúmané v procese identifikácie, sa nazývajú identifikačné znaky. Rôzne 
identifikačné znaky sa odlišujú početnosťou svojho výskytu, alebo špecifičnosťou.  

 
- Identifikácia systémov 

 Identifikácia systému je konkretizácia parametrov existujúceho všeobecného 
systému na základe experimentálne určených charakteristík mechanickej sústavy, 
vyjadrujúcich jej prejavy, čím sa vytvorí jeden konkrétny systém popisujúci správanie 
jedného konkrétneho objektu. Vzhľadom na to, že pod pojmom identifikácia je chápané 
stotožnenie, stotožňuje sa konkrétne vytvorený systém so systémom všeobecným, 
z ktorého vznikol konkretizáciou veličín. (Janíček). 

1) Sformulovaný identifikačný problém  

 
Z výsledkov analýzy praktickej policajnej činnosti, kľúčové pozície v procese 

identifikácie aktivít kriminálnych skupín na úseku nelegálnej migrácie majú 
spravodajská činnosť a operatívno-pátracia činnosť. Nimi je možné nielen spracovať 
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identifikačnú charakteristiku objektov využívaných orgánmi činnými v trestnom konaní 
(napĺňaní jeho účelu), ale aj pri samotnom vyhotovovaní dôkazov. Je tomu tak preto, 
lebo reálnosť trestného postihu za každý čin, u ktorého zákon predpokladá trestnú 
zodpovednosť, je spochybňovaná pretrvávaním niektorých javov, ktoré pri napĺňaní 
tohto cieľa negatívne pôsobia. Bez ohľadu na úplnosť jedná sa o prípady trestných činov 
súvisiacich s nelegálnou migárciou: 

a) ktoré majú latentný charakter, ktoré pre policajné orgány sú skryté, takže nebol 
získaný podnet pre začatie trestného stíhania, 

b) u ktorých páchateľ nebol zistený, takže nebolo možné viesť trestné stíhanie 
proti určitej osobe a muselo byť prerušené, 

c) u ktorých pri dokazovaní sú zhromaždené rozporné, pochybné, neúplne, 
nedostatočné, dôkazy čo vedie k rozhodnutiu o zastavení trestného stíhania, 
alebo k zamietnutiu obžaloby pre nedostatok dôkazov a pod. 
Uvedené dôvody neúplnej realizácie neodvratnosti trestného postihu je možné 

pre účely ďalšieho skúmania zhrnúť do dvoch relatívne samostatných skupín. 

 Do prvej skupiny patria tie, ktoré zapríčinili, že nebol splnený ani východiskový 
predpoklad pre aplikáciu trestnoprávnych dôsledkov, t.j. nebol získaný podnet k začatiu 
trestného stíhania a to aj napriek tomu, že k skutku postihovaného podľa trestného 
zákona došlo. Ide o prípady latentnej kriminality. 

Druhú skupinu vytvárajú skutky, u ktorých bolo síce začaté trestné stíhanie, 
avšak vzhľadom k podstatným právnym skutočnostiam nemôžu byť nakoniec 
tretnoprávne sankcie použité a to aj napriek tomu, že faktická stránka veci svedčí 
o opaku. Ľudovo povedané existuje rozpor medzi faktickou stránkou (trestný čin sa stal 
a niektoré skutočností nasvedčujú, že ho spáchal obvinený) a stránkou právnou (existujú 
dôvody pre zastavenie trestného stíhania). 

Prax potvrdzuje, že tieto negatívne pôsobiace javy je možné aplikáciou 
identifikácie určitým spôsobom eliminovať a tým prispieť k napĺňaniu účelu 
kriminálno-policajného poznania (určený zákonmi). Je tomu tak preto, lebo pri aplikácii 
identifikácie aktivít kriminálnych skupín (nielen na úseku nelegálnej migrácie) je nutné 
v plnom rozsahu akceptovať princípy zákonnosti, účelnosti, účinnosti, cieľavedomosti, 
systematičnosti a pod. Bez presne definovaného systému práce nie je možné plniť 
identifikačné úlohy.  

Aj z tohto konštatovania vyplýva, že aplikácia identifikácie aktivít 
kriminálnych skupín na úseku nelegálnej migrácie musí byť zdôvodnená a to nielen 
definovaním identifikačnej úlohy, ale aj z hľadiska právnych a personálnych 
kompetencií, ktoré umožňujú realizovať túto činnosť v rámci existujúcej 
a identifikáciou vytváranej informačnej bázy.[4] 

Akceptujúc základné kritériá a podstaty identifikácie aktivít kriminálnych 
skupín na úseku nelegálnej migrácie je možné pomerne frekventovane aplikovať tento 
postup predovšetkým pri: 

- plnení úloh súvisiacich s poznávaním doteraz neodhalených trestných činov, 

- pri zisťovaní páchateľov odhalených trestných činov, 
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- zisťovaní či páchateľmi odhaleného trestného činu nie sú členovia rozpracovanej 
kriminálnej skupiny,  

- pri zisťovaní páchateľov doteraz neodhalenej kriminálnej skupiny, 

- skúmaní, či sériová trestná činnosť (štyri a viac trestných činov toho istého druhu 
spáchané tým istým páchateľom) nie je páchaná kriminálnou skupinou, 

- zadovažovaní dôkazov v rámci trestného stíhania,  a pod. 

 
Týmito konštatáciami zdôrazňujeme, že identifikácia musí byť cieľavedomo 

aplikovaná v súlade s presne formulovaným identifikačným problémom, ktorý úzko 
korešponduje so zabezpečovaním neodvratnosti trestného postihu za spáchaný trestný 
čin. 

Kompetentní príslušníci v tejto etape identifikácie vykonávajú analýzu 
a hodnotenie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa záujmového objektu, ktoré  
sú k dispozícii a to jednotlivo i v súhrne. V tomto postupe využitím vhodných metód 
vymedzujú základné vzťahy medzi informáciami z hľadiska toho čo z pohľadu 
poznávania je známe a potvrdené, čo je doteraz nepoznané a má byť zistené, poznané 
a čo je sporné, t.j. čo si odporuje. Pri formulácii identifikačného problém sú povinní 
zaoberať sa nielen otázkami operatívnej povahy ale musia zohľadňovať aj otázky 
týkajúce sa hmotno-právnej a procesno-právnej povahy. 

Problémy, ktoré súvisia s určovaním identity, prípadne situácie, ktoré môžu 
spôsobiť určité konflikty pri určovaní identity je vhodné, ak výstižne zadefinujú, určia 
im ich pozíciu ako aj význam pre stanovenie hlavného a čiastkových (priebežných) 
identifikačných úloh.  

V etape formulácie identifikačného problému, zhodnotia aký môže mať vplyv 
na organizačné a materiálne aspekty realizácie identifikácie. Cieľom tohto hodnotenia 
je eliminovať nepriaznivé vplyvy, ktoré môžu pôsobiť nielen v jej samotnom priebehu, 
ale hlavne na identifikačné výstupy a to až do takej miery že by sa tieto nemohli 
v ďalšom poznávaní a dokazovaní použiť. Táto skutočnosť pri aplikácii identifikácie 
aktivít kriminálnych skupín na úseku nelegálnej migrácie je osobitne významná. 

Z uvedeného vyplýva, že cieľom formulácie problému je definovať 
identifikačnú úlohu a potrebu realizácie spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej 
činnosti.  

Z týchto prezentovaných záverov vyplýva, že jedným z objektov identifikácie 
môže byť trestný čin, resp. určitý prvok tohto trestného činu (napríklad subjekt, 
následok, prostriedok a pod.).[6]  

 

2) Realizátori identifikácie  
 

Výsledky výskumu jednoznačne poukazujú, že pre riešenie identifikácie aktivít 
kriminálnych skupín na úseku nelegálnej migrácie je vhodné zriadiť tím príslušníkov 
polície (rôznych služieb) a prizvaných pracovníkov z rôznych vedných odborov 
a profesií (mimorezortných). Z hľadiska riešenia zadaného problému (neobyčajná 
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náročnosť) o.i. vyplýva, že pri realizácii identifikácie je možné zvoliť multidisciplinárne 
a interdiciplinárne poznávanie. 

Kompetentní príslušníci v tejto etape identifikácie rozhodujú o: 

-  jej aplikačných časovo-priestorových rozmeroch, 
- možnostiach jej personálneho zabezpečenia, 
- zodpovednosti za plnenie stanovených identifikačných cieľov, 
- nárokoch na jej materiálno-technické zabezpečenie atď.[5] 

 
Hlavným účelom realizácie tejto etapy je nadväzne z formulovaného 

identifikačného problému vyvodiť taktické zámery aplikácie operatívnej identifikácie. 
Čo v pragmatickom zmysle slova znamená: 

- určenie časového horizontu realizácie, 
- určenie subjektov vykonávajúcich konkrétne činnosti, súčinnostných 

a kooperujúcich subjektov, 
- konkretizácia objektov identifikácie a miest, v ktorých sa bude tento postup 

realizovať, 
- predbežné opatrenia z hľadiska prípadného krytia skutočného záujmu 

a cieľov jej realizácie smerom k verejnosti a obyvateľom k záujmovým 
objektom, 

- v prípade potreby zabezpečenie bezpečnosti účastníkov jej realizácie ako 
aj nezúčastnených osôb, 

- zvážiť možné zmeny v situácii a pripraviť potrebné varianty v postupoch ak 
by skutočne nastali, atď. 
 

Na základe takto stanovených taktických zámerov, podľa zložitosti postupov, 
je potrebné rozhodnúť o potrebe vypracovania písomného Plánu vykonania  
identifikácie. Tým končí vecná, t.j. obsahová časť prípravy na realizáciu identifikácie. 
Po nej nasleduje organizačno-materiálna časť prípravy, ktorá vychádza 
z predchádzajúcich taktických zámerov. Jej podstata je však v tom, že plní funkciu ich 
konkrétneho zabezpečenia a to po organizačnej a materiálnej stránke.  

 

3) Identifikačné objekty 

 
  Zmeny v prostredí, ktoré sú vyvolané páchateľmi kriminálnych aktivít na úseku 
nelegálnej migrácie, je možné identifikovať podľa konkrétnych príznakov, resp. ich 
súborov. V tomto prípade platí celý rad princípov, resp. zákonitostí, ktoré rozpracovala 
najmä teória kriminálno-policajného poznania a kriminalistika (napríklad teória odrazu). 
Z uvedeného poznania vyplýva záver, že nie je možné, aby existovala kriminálna aktivita 
(trestný čin), počas ktorej by neboli vzájomne medzi jednotlivými objektmi odovzdávané 
informácie vzťahujúce sa práve k nim. To znamená aby nedošlo k zmene v prostredí, 
v ktorom realizovali určité aktivity subjekty (páchatelia) v jednotlivých etapách páchania 
trestného činu. Aj z týchto prezentovaných záverov vyplýva, že jedným z objektov 
identifikácie môže byť systém kriminálnej aktivity (resp. určitý jeho fragment prvok, 
napríklad subjekt, následok, prostriedok a pod.).  
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 Z charakteru realizovaných procesoch kriminálno-policajného poznania 
vyplýva, že objektmi identifikácie aktivít kriminálnych skupín na úseku nelegálnej 
migrácie môžu byť osoby, veci a javy, resp. ich fragmenty. Ich funkciu pri realizácii 
identifikácie určuje kompetentný príslušník formulovaním problému a to definovaním 
identifikačnej úlohy.  

Z nami nadobudnutého poznania vyplýva, že voľbu postupov pri analýze 
a hodnotení objektov identifikácie ovplyvňuje celý rad faktorov. Osobitnú pozíciu 
medzi nimi zastáva úroveň ich poznania a ich možná dispozícia pre potreby tejto 
účelovo realizovanej činnosti. Ak objektom identifikácie (záujmovým, preverovaným) 
sú osoby, kompetentní príslušníci sa pri jeho analýze a hodnotení predovšetkým 
sústreďujú na: 

 dôsledne vyhodnotenie ich sociálneho statusu,  
 určenie ich vzťahu k poznávanej kriminálnej udalosti (hmotno i procesno-

právny),  
 psychologickú charakteristiku a hlavne postoj a pozíciu, ktorú môžu zaujať 

počas realizácie identifikácie, k jej priebehu a výsledkom.  
 
V prvom rade výsledkom by malo byť určenie jej pozície v tom ohľade či 

taká osoba bude: 

 kooperovať s cieľom poznania skutočného stavu veci 
 kooperáciu predstierať s cieľom získania informácií, ktoré doteraz reálne 

nemá a následne aby mohla ovplyvňovať priebeh a objektívnosť výsledkov 
aplikácie metódy 

 sa stavať k realizácii identifikácie negatívne s cieľom znemožniť poznanie 
skutočného stavu veci, a pod. 
 

 V neposlednom rade zistenie, či: existujú iné skutočnosti, ktoré tvoria 
subjektívne alebo objektívne prekážky možnosti použitia určitých osôb pri jej realizácii, 
aj keď ich použitie sa javí ako užitočné. 

Ak objektom identifikácie je vec, kompetentní príslušníci šetrením 
a preverovaním zisťujú informácie, na základe ktorých môžu: 

 určiť ich aplikačnú funkciu (záujmový objekt, preverovaný objekt), 
 modelovo vytvoriť ich systémovú identitu (alternatívy), 
 stanoviť možností ich dispozície (miestna a časová existencia, 

vlastnícke vzťahy a pod.), 
 rozhodnúť o metódach ich identifikácie a pod. 

 

Z pragmatického hľadiska uvádzané názory je možné analógiou akceptovať aj 
pri určovaní identity systému aktivít kriminálnych skupín na úseku nelegálnej migrácie, 
resp. jeho fragmentov (prvkov). Napríklad: 

 princípy a okolnosti vzniku kriminálnych skupín – doba; situácie; postupy - 
spolčenie, zoskupenie; zakladajúce subjekty,  

 funkčná existencia – doba latencie, príčiny a podmienky latencie, expanzia – 
počet kriminálnych subjektov – stále účastníctvo, externisti – jednorazoví, 
použití vo viacerých kriminálnych aktivitách, ich získavanie,  
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 identifikácia vnútorných interakcií v skupine – hierarchia, privilégiá, povinnosti, 
 interakcia skupiny s okolím (vnútroštátne, medzinárodné) - na etniká, lobbing vo 

vzťahu k občanom, politikom, novinárom, korupcia – vo vzťahu k policajtom, 
prokurátorom, advokátom..., 

 motívy - vnútorná „emocionálna“ pohnútka subjektu (individuálnosť) pri vstupe 
do skupiny (eventuálna transformácia motívov), vyskytujú sa v systéme iných 
kriminálnych aktivitách,  

 ciele aktivít – čo sa má dosiahnuť– preto lebo chce dosiahnuť – zisk, zabezpečiť 
ochranu skupiny, 

 účel aktivít - prečo sú vykonávané – preto, aby: - utajil systém organizácie 
a riadenia; vykonal transformáciu príjmu (jeho legalizáciou) na zisk, odstránil 
konkurenciu, svedkov, zabezpečenie realizácie aktivít, 

 realizované postupy – kriminálne (trestný čin), legálne, situácie – objektívne 
existujúce a účelovo vytvorené; poškodení, obete,  

 komunikácia – pred spáchaním trestného činu, v priebehu páchania, po spáchaní 
trestného činu, - existencia, smer, frekvencia, obsah, 

 dôvody zániku - ukončenie, rozpad,  
 dôvody a systém rozloženie - kontinuita aktivít novo vzniknutých kriminálnych 

skupín a ich funkcionalita, a pod. 
  

Uvedené súbory prvkov sú identifikované v konkrétnom čase a priestore 
(teritóriu vnútroštátne, medzinárodné). V systéme kriminálnych aktivít sú odrážané aj 
vlastnosti konania, ktoré realizuje subjekt trestného činu pred a pod spáchaní trestného 
činu a s tým súvisiace faktory. 

 

4) Metódy identifikácie 

 

Pred vlastným identifikačným skúmaním sú povinní kompetentní príslušníci 
realizovať celý rad  opatrení a úkonov. V ich obsahu vyťažujú informačné siete, 
analyticky spracujú relevantné informácie, na základe ktorých môžu vyhotoviť 
informačné charakteristiky objektov pre potreby realizácie identifikácie.  V prípade ak 
nedisponujú potrebným poznaním o objektoch identifikácie vyhodnocujú dostupné 
informačné siete, ktorých vyťažením môžu tento identifikačný handicap odstrániť. Pri 
realizácii identifikácie môžu skúmať objekty, ktorých vlastností charakterizuje:  

 reálnymi informáciami, 

 analytickými informáciami, 

 apriórnymi (transferovými) informáciami, 

 kombináciou reálnych, analytických a apriórnych informácií. 

 
Ak majú reálne k dispozícii záujmový a preverovaný objekt (resp. dva 

preverované objekty) realizujú objektovú identifikáciu. V prípadoch ak identifikačné 
skúmanie je realizované len izolovanou analýzou jedného z nich, pretože pre jeho 
potreby druhý nie je k dispozícii, realizujú tzv. identifikáciu systému. 
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5) Kritéria zhody 

 

Využitie identifikácie pri poznávaní aktivít kriminálnych skupín na úseku 
nelegálnej migrácie je široko spektrálne. Prax potvrdzuje, že jej realizáciou je možné 
dosiahnuť vyššiu úroveň účinnosti a efektivity pri riešení predovšetkým týchto situácií: 

- odhaľovanie trestných činov, 

- zisťovanie páchateľov trestných činov, 

- dokazovanie trestných činov a pod.. 

- identifikovanie príčin, podmienok, následkov trestných činov, 

- preverovanie podnetov k začatiu trestného stíhania,  

- odhaľovanie fragmentov kriminálnych aktivít (trestných činov), a pod. 
Aj z tohto neukončeného výpočtu je zrejmé, že identifikácia je realizovaná pred 

začatím trestného stíhania, alebo v rámci trestného konania. Uvedené konštatácie majú 
osobitný význam pre určovanie identifikačných kritérií zhody a ich následnú akceptáciu 
pri riešení konkrétnej identifikačnej úlohy. 

Kritéria zhody predovšetkým určujú individualizovaný vzťah medzi 
záujmovým a preverovaným objektom (odrazeným a jeho odrazom). Pri určovaní 
kritérií zhody kompetentní príslušníci vychádzajú z axióm, ktoré tvoria základný 
predpoklad pre akceptáciu a objektivizáciu výsledkov identifikácie, ako aj z akceptácie 
induktívneho, resp. deduktívneho prístupu pri práci s informáciami.  

V prípade plnenia zadanej identifikačnej úlohy objekt môže byť  
individualizovaný podľa jedného systému rovnorodých vlastností, resp. súborov týchto 
systémov. Vo všeobecnosti sa jedná o zisťovanie, hodnotené a fixovanie údajov 
o okolnostiach objasňovanej veci, ktoré súvisia s: 

- udalosťou trestného činu (kritériá zhody z hľadiska teritória, času, prvkov spôsobu 
kriminálneho konania, motívov, cieľov, účelu a pod.), 

- účasťou konkrétnych osôb na kriminálnom konaní (v štádiu prípravy, páchania, 
resp. po odchode z miesta činu), 

- charakteristikou osobností potenciálnych páchateľov, podozrivých 
(rozpracovaných), obvinených a obžalovaných, 

- povahou a rozsahom spôsobeného následku (škody, obete), 

- poľahčujúcimi a priťažujúcimi okolnosťami, 

- vecami získanými trestným činom, 

- prostriedkami, ktoré boli použité pri páchaní trestného činu, 

- inými predmetmi, objektmi, 

- objektmi a miestami, v ktorých sa môže nachádzať majetok a iné hodnoty získané 
trestnou činnosťou (kriminálny zisk), 

- faktormi, ktoré umožňujú alebo uľahčujú páchať trestnú činnosť a pod. 
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Napríklad z celkového množstva vlastností aktivít kriminálnych skupín na 
úseku nelegálnej migrácie možno vyčleniť toto identifikačné pole:  

 vonkajšie a vnútorné prejavy interakčných vzťahov medzi členmi kriminálnej 
skupiny, 

 systém organizácie a riadenia pri realizácii aktivít kriminálnych skupín, 

 systém znakov, ktoré tvoria kriminálnu charakteristiku spôsobu páchania 
trestného činu a pod. 

 
Z rozboru systému identifikácie vyplývajú aj možností použitia realizácie 

spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej činnosti. Najfrekventovanejšie má 
predovšetkým účinne napomáhať neskoršie alebo súbežne realizovanému trestnému 
konaniu, zároveň, plniť aj iné úlohy súvisiace s vytváraním predpokladov pre ďalšie 
rozvoj možnej realizácie procesov kriminálno-policajného poznania.  

 

Záver 
Z prezentácie informácií, ku ktorým autori dospeli štúdiom odbornej literatúry, 

obsahovými analýzami správ, hlásení, cieľavedomou diskusiou s policajnými 
odborníkmi je zrejmé, že v praxi je identifikácia frekventovane realizovaná pri 
poznávaní kriminálnych aktivít. Vzhľadom na to, že pre určité činností v systéme 
kriminálno-policajného poznania ciele identifikácie sú špecifické, vykazujú aj samotné 
postupy idnetifikácie odlišnosti. V súlade s názormi autorov, je vhodné ak príslušníci 
policajnej praxe (realizátori kriminálno-policajného poznania – spravodajskej činnosti, 
operatívno-pátracej činnosti, vyšetrovania) tieto skutočností akceptujú a to najmä pri 
účelovej realizácii právnych, informačných a taktických opatrení, ktoré vytvárajú 
predpoklady pre aplikáciu identifikácie pri odhaľovaní a objasňovaní aktivít 
kriminálnych skupín na úseku nelegálnej migrácie.  
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Abstrakt:  

Zajištění bezpečnost patří mezi významné fenomény současnosti. Roste počet druhů bezpečnosti. To 
způsobuje organizacím významné problémy, protože každý druh bezpečnosti je zpravidla zajišťován 
nezávisle. Cestou k řešení tohoto problému je zavedení konceptu konvergované bezpečnosti. Cílem 
je sloučení slučitelných druhů bezpečnosti do jednoho celku a hodnocení stavu bezpečnostní situace 
agregací stavu odolnosti zahrnutých druhů bezpečnosti. V současnosti se do konvergované 
bezpečnosti zahrnují fyzická bezpečnost, kybernetická bezpečnost a provozní bezpečnost. 

 Klíčová slova: konvergovaná bezpečnost, referenční objekt, hrozba, odolnost. 

 
Abstract: 
The ensuring of safety and security is one of the major phenomena of today. The number of kinds of 
security increases. This situation causes significant problems for organizations because of each type 
of security is provided independently. The way to solving this problem is to introduce a converged 
security concept. The aim is to merge the compatible kinds of safety and security into a single entity 
and to assess the state of the security situation by integrating the state of resilience of the included 
safety and security kinds. Currently, converged security includes physical security, cyber security, 
and operational safety. 

Key words: converged security, reference object, threat, resillience.  

Úvod 
V současnosti fungují v organizacích a firmách jednotlivé druhy bezpečnosti 

samostatně a nezávisle na ostatních druzích bezpečnosti. Tento způsob zajištění 
bezpečnosti má řadu negativ. Mezi základní negativa patří nemožnost propojit 
demaskující příznaky vznikajícího narušení bezpečnosti, detekované senzory v 
jednotlivých druzích bezpečnosti, v jeden celek. Tím nelze sledovat souvztažnost mezi 
nemaskujícími příznaky a snáze odhalit vznikající narušení bezpečnosti. Jestli například 
chce zaměstnanec firmy neoprávněně zkopírovat data ze serveru přímo v servrovně, 
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neexistuje v současnosti v rámci kybernetické bezpečnosti možnost jej odhalit díky 
propojení dat z přístupového systému servrovny, s údaji o kopírování dat přímo z USB 
portu serveru.  

Dalším negativem výše uvedené situace jsou zvyšující se náklady na zajištění 
bezpečnosti, plynoucí z nezávislého zajištění jednotlivých druhů bezpečnosti. To se 
projevuje jak v technologické stránce, tak zejména v personální stránce. Každý druh 
bezpečnosti je obvykle zajišťován samostatnou skupinou odborníků, má vlastní 
bezpečnostní technologie a vlastní ochranné procesy. Možným řešením uvedeného 
problému je slučování slučitelných druhů bezpečnosti do jednoho celku. 

1.  Koncept konvergované bezpečnosti  
V současnosti se především z praktických důvodů ukazuje, že je potřeba hledat 

cesty pro slučování jednotlivých druhů bezpečnosti do jednoho celku. Tento trend 
vyústil v koncept konvergované bezpečnosti. Konvergovaná bezpečnost představuje 
specifický druh bezpečnosti, vzniklý sloučením více slučitelných druhů bezpečnosti do 
jednoho celku. Takovýto druh bezpečnosti umožňuje díky analýze souvztažnosti 
projevů narušení bezpečnosti rychleji a lépe odhalit vznikající narušení bezpečnosti a 
cíleněji zajistit jeho řešení. Konvergovaná bezpečnost obvykle zahrnuje fyzickou 
bezpečnost, kybernetickou bezpečnost a provozní bezpečnost. Struktura slučovaných 
druhů bezpečnosti může být i jiná. Vše záleží na potřebách referenčního objektu i 
nezbytnosti slučitelnosti jednotlivých druhů bezpečnosti. Zmíněná slučitelnost vychází 
především z potřeby ochrany stejných aktiv referenčního objektu. Další podmínkou 
slučitelnosti jsou časové charakteristiky projevů narušení bezpečnosti, které by měly být 
v přibližně stejných intencích. V rámci výše uvedeného příkladu konvergované 
bezpečnosti budou projevy v časovém rozmezí vteřin - minut – hodin. Pokud by došlo 
k sloučení druhů bezpečnosti, kdy u jednoho dochází ke změnám v minutách a v dalším 
v letech, pak by sloučení do konvergované bezpečnosti postrádalo smysl, protože 
dominantní roli by sehrával druh bezpečnosti s časově krátkými změnami. 

Základní principy, na nichž je konvergovaná bezpečnost postavena: 

 konvergovaná bezpečnost se zajišťuje pro určitý (společný) referenční objekt, 
 do konvergované bezpečnosti lze zahrnout pouze slučitelné druhy bezpečnosti, 
 je žádoucí, aby zahrnuté druhy bezpečnosti chránily shodná nebo alespoň částečně 

shodná aktiva, 
 dopady působení hrozeb nesmí být protichůdné a projevují se na aktivech 

referenčního objektu negativně, 
 všechny hrozby můžou mít pro referenční objekt existenciální dopady. 
 

Z výše uvedených principů plyne, že konvergovaná bezpečnost se zajišťuje u 
společného referenčního objektu. Tento referenční objekt má jedno nebo několik aktiv 
a všechny zahrnuté druhy bezpečnosti se podílí na zajištění jejich bezpečnosti. 

 Konvergovaná bezpečnost slučuje tyto druhy bezpečnosti v jeden celek. To 
umožňuje vyhodnocovat stav bezpečnostní situace jako jeden obraz, v němž se promítají 
všechny přírůstky bezpečnostní situace jednotlivých druhů bezpečnosti. Přidanou 
hodnotou sloučení dříve nezávislých druhů bezpečnosti je možnost vnímání 
souvztažnosti jednotlivých projevů narušení bezpečnosti v jeden celek, rychlejší 
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odhalení narušení bezpečnosti, jeho způsobu, rozsahu a predikce možného scénáře 
dalšího průběhu. Mezi další významné přínosy konvergované bezpečnosti patří 
komplexní a aktuální hodnocení bezpečnostní situace. Toto hodnocení umožňuje 
bezpečnostní situaci adekvátně řešit a tím minimalizovat negativní dopady narušení 
bezpečnosti.  

Z pohledu referenčního objektu se stav bezpečnostní situace hodnotí nejčastěji 
pomocí stavu odolnosti jeho systému ochrany, případně odolnosti referenčního objektu 
jako takového. Pro konvergovanou bezpečnost zpravidla platí, že se u ní hodnotí 
odolnost systému ochrany. Neposuzuje se stav naplňování cílové funkce referenčního 
objektu, ale stav ochrany aktiv referenčního objektu prostřednictvím systému ochrany 
referenčního objektu. Systém ochrany je tvořen opatřeními, přijatými v jednotlivých 
druzích bezpečnosti. Výjimku tvoří provozní bezpečnost, která se částečně naplňování 
cílové funkce referenčního objektu dotýká. 

2.  Podstata hodnocení odolnosti z pohledu konvergované bezpečnosti  
Odolnost systému ochrany referenčního objektu z pohledu konvergované 

bezpečnosti představuje schopnost opatření, realizovaných v jednotlivých druzích 
bezpečnosti, zahrnutých do konvergované bezpečnosti, ochránit jeho jednotlivá aktiva 
a zajistit tak naplňování cílové funkce referenčního objektu. Stav ochranných opatření, 
zajišťujících požadovanou schopnost odolnosti, lze hodnotit sledováním jejich stavu. 
Hodnocení odolnosti by mělo odrážet její aktuální stav. Stav odolnosti jako vlastnosti 
referenčního objektu lze sledovat prostřednictvím snímání projevů či změn vnějších a 
vnitřních činitelů. Každá změna se promítá do odolnosti kvalitativně nebo kvantitativně. 
Obecně každá změna může být ohodnocena vlivy a dopady na odolnost referenčního 
objektu. Hodnocení odolnosti může být založeno na snímání změn stavu činitelů, které 
se promítají do odolnosti podstatně. Míra vlivu na odolnost může být při tom 
odstupňována kvantitativně. Může být vyjádřena jako penalizace, čili snížení odolnosti. 
Podstata hodnocení odolnosti z pohledu konvergované bezpečnosti je založena na 
následujících principech: 

 odolnost z pohledu konvergované bezpečnosti závisí na ochranných vlastnostech 
systému ochrany referenčního objektu, jejich stavu a současně na stavu, intenzitě a 
podmínkách působení škodícího účinku na referenční objekt, 

 změny odolnosti systému ochrany i působení škodícího účinku mají statický nebo 
dynamický charakter, 

 změny odolnosti lze vymezit událostmi (s časem vzniku / zániku), 
 odolnost systému ochrany lze hodnotit semikvantitativně společným ekvivalentem, 

který se nazývá penalizace, 
 penalizace představuje číslo, v jehož velikosti se odráží míra závažnosti vlivu 

působení škodícího účinku na referenční objekt a jeho aktiva, 
 penalizace se určuje pro jednotlivé druhy bezpečnosti, 
 penalizace může být vztažena jak k jednotlivým aktivům, tak centrálně na celý 

referenční objekt, 
 vliv jednotlivých penalizací na jednom aktivu (vyvolaný stejnou událostí) se nesmí 

překrývat, 
 velikost odolnosti by měla být vyjádřena v určitém rozmezí hodnot (např. 100 – 0), 

případně omezená alespoň z jedné strany maximální hodnotou (100). 
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Jak plyne z výše uvedených principů, jako univerzální nástroj pro sledování stavu 

opatření a tím i stupně ochrany aktiv, byla zvolena penalizace. Penalizace přestavuje 
univerzální ekvivalent pro ohodnocování odolnosti a jejích změn. Penalizace 
ohodnocuje, o kolik se při daném stavu bezpečnostní situace snížila odolnost systému 
ochrany. Penalizaci lze přirovnat k peněžní jednotce. Snahou je, aby se maximum 
penalizačních údajů snímalo automaticky. V současnosti jsou v oblasti fyzické 
bezpečnosti používány systémy PSIM a v oblasti kybernetické bezpečnosti systémy 
SIEM. 

3.  Agregace hodnot odolností dílčích druhů odolnosti  
Odolnost systému ochrany referenčního objektu z pohledu konvergované 

bezpečnosti se určuje prostřednictvím indexu odolnosti referenčního objektu Iro. Index 
odolnosti referenčního objektu Iro vyjadřuje, do jaké míry jsou v daném časovém 
okamžiku ochraňována aktiva referenčního objektu vůči hrozbám, které spadají do 
působnosti vybraných druhů bezpečnosti, zahrnutých do konvergované bezpečnosti. 
Index odolnosti je bezrozměrným číslem, jehož hodnota se pohybuje v intervalu od 100 
do 0. Hodnota 100 vyjadřuje maximální odolnost, hodnota 0 pak nulovou odolnost. 
Vzhledem k tomu, že konvergovaná bezpečnost obsahuje více druhů bezpečnosti a 
referenční objekt zahrnuje zpravidla více aktiv, musí být pro každý druh bezpečnosti 
nejprve stanoveny indexy odolnosti jednotlivých aktiv Ifai, Ikai, Ipai (Ifai – index odolnosti 
i-tého aktiva z pohledu fyzické bezpečnosti, Ikai – index odolnosti i-tého aktiva 
z pohledu kybernetické bezpečnosti, Ipai – index odolnosti i-tého aktiva z pohledu 
provozní bezpečnosti; jak je z textu zřejmé, dolní index f označuje fyzickou bezpečnost, 
k označuje kybernetickou bezpečnost a p označuje provozní bezpečnost). Z těchto 
hodnot se následně agregací stanoví výsledný index odolnosti referenčního objektu pro 
daný druh bezpečnosti If, Ik, Ip. Výpočet výsledného indexu odolnosti referenčního 
objektu Iro je potom průměrem indexů odolnosti jednotlivých druhů bezpečnosti. Postup 
agregace indexů odolnosti přes druhy bezpečnosti je zobrazen na obr. 1. 

 
Obr. 1: Postup agregace indexů odolnosti I přes druhy bezpečnosti 

 

Možná je i agregace přes aktiva. To znamená, že se z indexů odolnosti aktiva Ifai, 
Ikai, Ipai pro daný druh bezpečnosti agregací stanoví výsledný index odolnosti daného 
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aktiva Iai. Celkový index odolnosti referenčního objektu Iro je potom získán agregací 
indexů odolnosti všech aktiv, které jsou součástí referenčního objektu. K této agregaci 
lze využít jak prostého průměru, tak váhování s respektováním důležitosti jednotlivých 
aktiv. Postup agregace indexů odolnosti přes aktiva je zobrazen na obr. 2. 

 
Obr. 2: Postup agregace indexů odolnosti I přes aktiva 

 

Index odolnosti aktiva Ifai, Ikai, Ipai  se počítá samostatně pro každý druh 
bezpečnosti. Hodnota indexu se bude pohybovat v rozmezí od 0 do 100. Výpočet indexu 
odolnosti se realizuje s využitím penalizačních faktorů tak, že od výchozí hodnoty 100 
se odečítá snížení odolnosti způsobené penalizačními faktory. Penalizační faktory jsou 
rozděleny na statické a dynamické. Tyto faktory závisí na dvou částech systému 
ochrany, na statické části a na dynamické části. Tyto části jsou i součástí příslušného 
vzorce pro výpočet indexu odolnosti aktiva Ifai, Ikai, Ipai. Statická část odráží získanou 
penalizaci za opatření, která by měl systém ochrany mít a v daném časovém okamžiku 
je nemá. Obvykle se při tom vychází ze standardu, který definuje strukturu a opatření 
systému ochrany v daném druhu bezpečnosti. Variantně lze použít i přehled 
doporučených opatření formou „best practicies“. Mezi klíčová opatření patří 
bezpečnostní politika, fyzická ostraha, mechanické zábranné systémy, poplachové 
systémy, antivirová ochrany atd. Dynamická část vzorce pak odráží penalizaci získanou 
činností narušitele, poruchami, nedodržováním režimových opatření atd. Dynamická 
penalizace je vypočítávána obvykle automaticky na základě údajů z provozu systému 
ochrany. Na Obr. 3 je zobrazena podstata výpočtu indexu odolnosti aktiva pro daný druh 
bezpečnosti. 
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Obr 3: Podstata výpočtu indexu odolnosti aktiva Ioda 

 

Uvedený algoritmus představuje obecný postup hodnocení odolnosti referenčního 
objektu s využitím penalizačních faktorů. Nasazení a použití algoritmu k hodnocení 
odolnosti u jednotlivých uživatelů bude záviset na tom, bude-li velikost indexu 
odolnosti referenčního objektu odrážet skutečný stav bezpečnostní situace. V konečném 
důsledku zde tedy bude sehrávat klíčovou roli správná volba penalizačních faktorů a 
nastavení velikosti penalizace. Další výzkum bude směrován do této oblasti. 

 

Závěr 

V současnosti musí jednotlivé referenční objekty, tj. firmy, organizace a instituce, 
zajišťovat bezpečnost ve více druzích bezpečnosti. Obvykle funguje každý druh 
bezpečnosti nezávisle na ostatních. Tato situace přináší řadu komplikací především při 
zajištění celkové bezpečnosti. Problémem je i ekonomická otázka ve formě zvýšených 
nákladů na bezpečnost. Řešením tohoto problému je aplikace konceptu konvergované 
bezpečnosti, spočívající ve sloučení slučitelných druhů bezpečnosti do jednoho celku. 
Sloučit lze např. fyzickou, kybernetickou a provozní bezpečnost. Stav bezpečnostní 
situace lze pak hodnotit komplexně jedním parametrem, např. indexem odolnosti. 
Výhodou řešení je možnost sledovat souvztažnost mezi druhy bezpečnosti i celkové 
zjednodušení celého procesu hodnocení a zajištění bezpečnosti. 
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Abstrakt: 

Artykuł jest krótkim podsumowaniem podobieństwa kulturowego poszczególnych państw w regionie 
Europy Środkowej. Bierze pod uwagę kwestię geografii w kontekście pracy pisarzy, których 
twórczość jest ściśle związana z przestrzenią środkowoeuropejską - Andrzeja Stasiuka i Ziemowita 
Szczerka. 

Słowa kluczowe: Europa, Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, geografia, region, 
kultura, historia 

 

Abstract:  

This article summarizes in a brief way the cultural affinity of individual states in the Central 
European region. It takes into account the geographical context, while taking uder consideration 
the work of the two authors whose output is strictly connected with the Central European context - 
Andrzej Stasiuk and Ziemowit Szczerek.   

Keywords: Europe, Central Europe, Central and Eastern Europe, geography, region, culture, 
history 

 
Wprowadzenie 

 Od czasów Zimnej Wojny Europa zazwyczaj portretowana jest jako kontynent 
rozdarty między dwoma przeciwstawnymi blokami – Wschodnim i Zachodnim. Warto 
jednak zwrócić uwagę nę na problematykę szeroko pojętej Europy Środkowej, 
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traktowanej jako swoisty bufor między Zachodem i Wschodem. Pytanie tylko, czy taki 
region rzeczywiście istnieje, a jeśli tak – jakie kraje będą wchodzić w obręb tego 
niejednoznacnego regionu. Ramy geograficzne tworu kulturowo-politycznego, jakim 
jest Europa Środkowa i Europa Srodkowo-Wschodnia nie są dokładnie zdefiniowane, a 
rozmaite publikacje przedstawiają je inaczej. Według Ronalda Tirsky'ego do krajów 
środkowoeuropejskich zalicza się Polskę, Czechy, Słowację i Węgry – to ujęcie jest 
najwęższe i wydaje się, że tak naprawdę nie definiuje tego regionu w całości [1]. Lonnie 
R. Johnson oraz Bank Światowy rozszerzają ów teren o Słowenię, podczas gdy program 
Unii Europejskiej nazwany Central Europe, definiuje Europę Środkową jako powyższe 
kraje z dodatkiem wschodnich landów Niemiec, Austrii oraz uwzględniając zachodnią 
część Ukrainy[2] 

 

1. Mitteleuropa jako dziedzictwo austriacko-niemieckie. 
 Drugą tradycją jest dziedzictwo Austro-Węgier i powstała tam jeszcze w XIX 

wieku koncepcja Mitteleuropa. Związana ona była z próbami federalizacji monarchii, 
w czym upatrywano jej ostatnią szansą na zachowanie ciągłości. Koncepcja ta miała 
nadać państwom wchodzącym w skład Austo-Węgier część samodzielności, lecz 
nieodwołalnie upadła wraz z końcem I Wojny Światowej, choć między 1933 a 1945 
rokiem adaptowana była na potrzeby Trzeciej Rzeszy, w związku z jej ekspansyjną 
polityką. Obok Austro-Węgier, termin Mitteleuropa wykorzystywany był w również w 
Niemczech. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że początkowo Mitteleuropa była kategorią 
stricte geograficzną, dopiero w Polsce zaczęto zwracać uwagę na kontekst historyczny 
i politologiczny[3]. Jednym z twórców tego pojęcia, obok Feliksa zu Schwarzenberga, 
był Joseph Partsch. Według niego, do krajów środkowoeuropejskich zaliczyć należy 
również Rzeszę Niemiecką, Cesarstwo Austro-Węgierskie, Rumunię i Bułgarię, a nawet 
Belgię oraz Holandię. To ujęcie z dziejszej perspektywy wydaje się nieco 
anachroniczne, tym bardziej, że lwia część dzisiejszej Polski (o Ukrainie nie 
wspominając) znalazła się według Partscha poza środkowoeuropejskim spektrum. Co 
oczywiste, taka definicja związana jest z podziałem Polski między ówczesnych 
zaborców, a wykluczenie wschodnich ziem polskich spowodowane jest ich przejściem 
w stronę rosyjskiej strefy wpływów. Koncepcja Partscha powstała w roku 1904, a jej 
oddziaływanie w późniejszych latach zdecydowanie przyjmuje mroczne barwy. Jak się 
zdaje, analogie między tym podziałem a późniejszym paktem Ribbentropp-Mołotow są 
aż nazbyt wyraźne. Można stwierdzić, że istnienie Mitteleuropy niejako ukonstytuuje 
niemiecką geopolitykę, co okaże się tragiczne w skutkach dla wielu narodów. 

 

2. Europa Środkowo-Wschodnia a postsowiecka bylejakość. 
 Być może jednak to nie precyzyjnie skrojone geograficzne ramy posłużą do 

zdefiniowania Europy Środkowej, a raczej specyficzny zeitgeist, związany z trudną 
historią, obfitującą w okresy krwawych powstań, braku niepodległości czy po prostu 
biedy. Według Aleksandra Fiuta, linią demarkacyjną, która jednoznacznie określa 
analizowany przeze mnie obszar środkowoeuropejski, jest „zasięg przestrzeni 
naznaczonej chaosem, rozpadem, bylejakością, degradacją cywilizacyjną”[4]. Z tego 
właśnie powodu za synonimiczny do Europy Środkowej można uznać nieco rozszerzony 
termin: Europa Środkowo-Wschodnia. 
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 Mimo zaznaczania kulturowej i geopolitycznej odrębności Europy Środkowo-
Wschodniej, wciąż bywa ona potocznie postrzegana jako Europa Wschodnia, a co za 
tym idzie – przestrzeń gorsza, postradziecka. Można uznać, że kulturowy wschód 
Europy zaczyna się tam, gdzie po II Wojnie Światowej zaczęła się radziecka strefa 
wpływów, a kończy razem ze wschodnimi rubieżami byłych republik ZSRR. 
Geograficzna przynależność Mongolii lub Kazachstanu do Azji nie zmienia faktu, że 
cały czas poruszamy się w jednym kręgu kulturowym, ugruntowanym na 
pozostałościach po Związku Radzieckim, na co zwracał uwagę Stasiuk w swoim zbiorze 
felietonów Nie ma Ekspresów przy żółtych drogach. To właśnie w ZSRR zachodziły 
procesy zaliczane do inżynierii społecznej, które doprowadziły do powstania tożsamości 
tzw. człowieka sowieckiego. Według Aleksandra Zinowiewa cechami radzieckiego 
społeczeństwa są: nieokreśloność, płynność, zmienność, wieloznaczność[5]. Z drugiej 
strony, do dzisiaj spotkać można w Rosji czy Kazachstanie, na Białorusi lub w Kirgistanie 
ludzi, którzy na pytanie o swoją tożsamość narodowo-kulturową odpowiedzą: „ja 
sowieckij czełowiek.” Dla takich ludzi termin ten nie wiąże się ze zniewoleniem, brakiem 
inicjatywy czy krytycznego myślenia, a raczej powiązany będzie z nostalgiczną podróżą 
do czasów dzieciństwa. Co prawda w Europie stricte Środkowej taka nostalgia za ZSRR 
jest nieobecna, niemniej sam proces funkcjonuje identycznie jak obserwowana w byłej 
Jugosławii tzw. jugonostalgia albo ostalgia, czyli tęsknota za czasami NRD, która 
zauważana bywa we wschodnich landach współczesnych Niemiec. 

 

3. Między przeszłością a teraźniejszością. 
 Pamiętając o przeszłości, trzeba jednak zwracać uwagę na wydarzenia aktualne. 

Kolejnym czynnikiem, sytuującym poszczególne kraje środkowoeuropejskie w obrębie 
jednego spośród dwóch wielkich bloków, może być aktualna przynależność do 
międzynarodowych organizacji, takich jak NATO lub Unia Europejska po stronie 
Zachodu, czy Unia Euroazjatycka na Wschodzie. Ścisła granica jest bardzo niejasna, a 
teren Europy Środkowo-Wschodniej jest obszarem, gdzie poszczególne wzorce 
krzyżują się w sposób nieoczywisty, przejmując – w zależności od aktualnie panującego 
ducha czasu – albo zachodnie, albo wschodnie wzorce. Do niedawna państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej nazywano ogólnie blokiem komunistycznym. W roku 1989, za 
sprawą przeobrażeń politycznych, Europa znowu zmieniła swoje oblicze. Według Marii 
Todorovej zmiany te wiązały się ze śmiercią Europy Środkowej. Czesław Miłosz 
natomiast łączy termin Europa Środkowa z walką przeciwko sowieckiej dominacji[6]. 
Istniejące dzisiaj środkowoeuropejskie organizacje międzynarodowe podkreślają chęć 
odejścią od postradzieckiej spuścizny. Dzięku Grupie Wyszehradzkiej czy Inicjatywie 
Środkowoeuropejskiej poszczególne państwa Europy dostrzegają swój wzajemny 
wpływ i wspólne potrzeby. Pomimo tego, niektóre spośród mniejszych organizacji 
wyraźnie tracą na znaczeniu za sprawą Unii Europejskiej, czego najlepszym przykładem 
są losy Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Mimo że 
sygnatariuszami owego porozumienia były Polska, Czechosłowacja i Węgry, dzisiaj 
funkcjonuje ono raczej jako inicjatywa skupiająca państwa bałkańskie, a wraz z 
rozszerzaniem się Unii Europejskiej, cała organizacja staje się stopniowo bezużyteczna.  

 

 



   

 

 

204 

 

Czy istnieje Europa Środkowa? Ramy geograficzno-kulturowe Europy 
Środkowo-Wschodniej a twórczość Andrzeja Stasiuka i Ziemowita Szczerka 

Tomasz MAJTA 

4. Europa Środkowa a stereotypy 

 Na obraz Europy Środkowo-Wschodniej wpływają również stereotypy. Należy 
jednak zauważyć, że proces powstawania każdego z nich jest ruchomy, rozciągnięty w 
czasie, a jeśli podda się go analizie w ujęciu diachronicznym, można dojść do innych 
wniosków, niż po analizie synchronicznej. Historyk Hans Henning Hahn, autor 
Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen 
Diskursen, zajmujący się badaniem stereotypów, zwłaszcza tych dotyczących Europy 
wschodniej, zwraca uwagę na podstawowy czynnik kształtowania się stereotypów 
negatywnych – miały one przede wszystkim powstawać na styku terenów 
zurbanizowanych i wiejskich[7]. A zatem, to nie geograficzne, okcydentalno-orientalne, 
dychotomiczne położenie było przyczyną istnienia stereotypu dzikiego, 
niecywilizowanego wschodu, a raczej stało się konsekwencją braku urbanizacji, 
industrializacji etc. Hahn zauważa, że zachodnioeuropejskie stereotypy dotyczące 
wschodu kontynentu powstały dopiero z końcem XVIII wieku i związane były z 
nienadążaniem wschodu za coraz wyraźniejszymi procesami modernizacyjnymi na 
zachodzie. Rodzący się wówczas kapitalizm i coraz silniejszy trzeci stan, bogacący się 
mieszczanie, to istotne elementy społeczeństwa ówczesnego zachodu Europy. Siłą 
rzeczy Wschód był biedniejszy, a warstwa mieszczan niemal nieobecna. To w dużej 
mierze tworzyło i umacniało stereotypy[8].  

 Co ciekawe, aż do XIX wieku, w Europie Zachodniej funkcjonował stereotyp 
Niemiec jako kraju zacofanego, dzikiego, który dotknęła plaga pijaństwa[9]. Dopiero po 
Wiośnie Ludów zaczęli być Niemcy utożsamiani z istniejącymi do dzisiaj stereotypami, 
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie Europy. Przyczyny tej wolty związane są z 
kolejnym, obecnym wówczas na Zachodzie stereotypie, który jednak był pozytywny i 
wręcz nobilitujący. Panowało wówczas przekonanie, że każdy godny szacunku naród 
powinien posiadać własną kolonię. Dlatego też przestrzenią kolonizowaną stały się dla 
Niemców nie odległe kraje po drugiej stronie oceanu, ale sąsiadujący bezpośrednio z  
Niemcami obszar Europy Wschodniej. To właśnie z tego powodu pojawiły się znaczące 
różnice w rozwoju pomiędzy Niemcami a przestrzeniami przez nich kolonizowanymi. 
Tereny Europy na wschód od Niemiec, w przeciwieństwie do państwa Bismarcka, 
pozostały w oczach zachodnioeuropejskich narodów przestrzenią wschodnią, dziką, 
niecywilizowaną. Co znamienne, ziemie dzisiejszej Polski wcale nie mogły być wtedy 
definiowane jako jednoznacznie wschodnie. Około 50% połaci ówczesnego Królestwa 
Prus to obszary etnicznie polskie, a ziemia lubuska, Dolny Śląsk i Zachodnie Pomorze 
były terenami w większości zamieszkanymi przez Niemców. Z drugiej strony duża część 
ziem polskich zamieszkiwanych przez mniejszość polską znalazła się pod zaborem 
rosyjskim. Zdecydowana większość ludności tego zaboru to Ukraińcy i Białorusini. 
Pokrewieństwo religijne i językowe (w przypadku Słowian wschodnich na terenach 
dzisiejszej krainy i Białorusi) pozwalało na szybkie przejmowanie rosyjskich 
(wschodnich) wzorców cywilizacyjnych, co wręcz doprowadziło do masowej 
rusyfikacji na Białorusi i wschodzie Ukrainy. Niejednoznaczność tożsamości narodowej 
na Ukrainie spowodowała trwające do dzisiaj działania wojenne, rozpoczęte w roku 
2013, które dobitniej uzmysławiają głęboki podział tego kraju. Rosyjskojęzyczny 
wschód siłą rzeczy jest przychylniejszy kremlowskiemu światopoglądowi, podczas gdy 
na zachodzie podkreślane są prounijne sympatie. Z tych właśnie powodów należy uznać 
Ukrainę za przestrzeń hybrydową, postradziecką, aspirującą jednak do spuścizny po 
Austro-Węgrach. Echa tego dziedzictwa znaleźć można również u Andrzeja Stasiuka, 
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który zauważa kosmopolityczny wymiar Austro-Węgier, widząc w tym państwie 
„nieudany, ale jednak prototyp zjednoczonej Europy.[10]” Co więcej, autor Fado 
zauważa przyczynę istnienia nostalgii za czasami Austro-Węgier w estetyzacji 
Pierwszej Wojny Światowej. Była to bowiem „ostatnia wojna starego typu”, gdzie nie 
używano czołgów, a według pisarza ta właśnie wojna miała – jakkolwiek złowieszczo 
to nie brzmi – elegancki przebieg. 

 

Zakończenie 

Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej zawieszone są w stanie 
oczekiwania, jak pisywał Stasiuk, tkwią między komunizmem, który odszedł, a 
kapitalizmem, który nie przyszedł.[11].” Wyraźnie widać geopolityczny, 
dychotomiczny podział na wschód i zachód, który ugruntowuje elementarne różnice 
zarówno na poziomie zdobyczy cywilizacyjnych, jak i samoświadomości ludzi. Na co 
zresztą zwracał uwagę komentator Emila Ciorana, Tomislav Sunić, pisząc: „Nadszedł 
czas, by zamożna Europa spakowała się i odeszła, przekazując scenę historyczną ludom 
bardziej męskim. Cywilizacja staje się dekadencka gdy uznaje swoją wolność za pewnik; 
jej katastrofa jest bliska gdy staje się zbyt tolerancyjna wobec każdego nieokrzesanego 
przybysza.[12]” 

 Sunić kieruje powyższe uwagi w stronę zachodniej części kontynentu. Apel ten jest 
jednocześnie afirmacją niewidocznych wcześniej ludów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Po wielu latach ignorowania „nieokrzesani” mieszkańcy środka Europy domagają się 
bowiem należnego im szacunku.   

Mimo to, w los Europy Środkowej na zawsze wpisana jest niepewność, za sprawą 
której przyszłe dzieje tego obszaru nigdy nie mogą jawić się jako gwarancja 
nienaruszalnch granic i wiecznego porządku. Na co zresztą zwracał uwagę Zygmunt 
Bauman, pisząc o nowej ponowoczesnej niepewności, która ma dotyczyć „przyszłego 
kształtu świata, jutrzejszych wyobrażeń o życiu rozsądnym, pojutrzejszych mierników 
słuszności decyzji życiowych.[13]” Wydaje się, że niepokoje te są szczególnie wyraźne 
w przestrzeni środkowoeuropejskiej, która dopiero niedawno przestała być uznawana za 
tzw. drugi świat. To zresztą było podkreślone przez Baumana, który pisał: „Drugi świat 
nie istnieje już; mieszkańcy baraków, wyniesionych do godności suwerennych państw 
ocknęli się – by użyć dowcipnego określenia Clausa Offe – w tunelu na końcu 
światła.[14]” 

 

References 
[1] TIERSKY, R. , Europe Today: A Twenty-first Century Introduction, New York: 

2003. 472 p. 

[2] JOHNSON, L. Central Europe. Enemies, neighbors, friends,  Oxford 2010, 11-
12 pp. 

[3] EBERHARDT, P. Geneza niemieckiej koncepcji Mitteleuropy, „Przegląd 
geograficzny” 2005, 77, 4, 464 p. 



   

 

 

206 

 

Czy istnieje Europa Środkowa? Ramy geograficzno-kulturowe Europy 
Środkowo-Wschodniej a twórczość Andrzeja Stasiuka i Ziemowita Szczerka 

Tomasz MAJTA 

[4] FIUT, A. Powrót do Europy Środkowej? Wariacje na temat pisarstwa Andrzeja 
Stasiuka i Jurija Andruchowycza, In Nieobecność: pominięcia i przemilczenia w 
narracjach XX wieku, Warsaw 2008, 157 p. 

[5] ZINOWJEW, A. Homo Sovieticus, Warszawa 1987, s. 168-169. 

[6] ŠKRABEC, S. Wschód albo Zachód, In Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy 
Środkowej w XX wieku, Kraków 2013, 47 p. 

[7] HAHN, H.H., HAHN, E. Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine historische 
Stereotypenforschung, In H.H. Stereotyp, Identität und Geschichte: die Funktion 
von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen, Berlin 2002,  20-21 pp. 

[8] HAHN, H.H., SZCZEREK, Z. Czy Wschód Europy mógł rozwinąć się szybciej 
niż Zachód? [on line] [cit 20.05.16] avaible from: 
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-srodek-wschod/opinie-artykuly-
wywiady/news-czy-wschod-europy-mogl-rozwinac-sie-szybciej-niz-
zachod,nId,926824 

[9] HAHN, H.H., SZCZEREK, Z. Czy Wschód Europy mógł rozwinąć się szybciej 
niż Zachód? [on line] [cit 20.05.16] avaible from: 
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-srodek-wschod/opinie-artykuly-
wywiady/news-czy-wschod-europy-mogl-rozwinac-sie-szybciej-niz-
zachod,nId,926824 

[10] STASIUK, A. Fado, Wołowiec 2006, 120 p. 

[11] STASIUK, A. Wschód, Wołowiec 2014, 23-24 pp. 

[12] SUNIĆ, T. Emil Cioran i kultura śmierci. [ON LINE] [CIT 11.07.15]  avaible 
from: http://planetcioran.blogspot.com/2009_09_20_archive.html 

[13] BAUMAN, Z. Jak stać się obcym i przestać nim być, In  Ponowoczesność jako 
źródło cierpień, Warszawa 2000, 43 p. 

 

Autor: 

1Majta Tomasz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Stefana Żeromskiego 5,                
25-001 Kielce, Poland, tomaszmajta@wp.pl 

 

 



 
12. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie 
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA 

ÚNIA 2018 
Košice, 08.-09.11.2018, ISBN  978-80-8185-029-5      

 

 

207 

  

Aktuálne otázky ochrany svedka  
v Slovenskej republike 

 
 The Current Issues of Witness Protection 

in the Slovak Republic 
 

Michal MARKO1 

 
1Akadémia Policajného zboru v Bratislave, katedra kriminálnej polície 

 
Abstrakt: 
V obsahu príspevku sa autor zaoberá aktuálnymi otázkami ochrany svedka v Slovenskej republike 
so zameraním na aktuálnu právnu úpravu. V tejto súvislosti autor vymedzuje základné kategórie a 
prezentuje súčasný právny stav a podmienky poskytovania ochrany svedkom, ktoré sú upravené 
najmä zákonom č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka. V ďalšom obsahu príspevku autor prezentuje 
podnety a návrhy bezpečnostnej praxe k legislatívnym úpravám, ktoré by mali priniesť zefektívnenie 
ochrany svedka v podmienkach Slovenskej republiky. 

Kľúčové slová: ochrana svedka, chránený svedok, ohrozený svedok, program ochrany svedka, 
zákon o ochrane svedka 

 
Abstract:  

In the content of this paper, the author deals with actual issues of witness protection in Slovak 
republic and the special attention is paid to the legal framework. In this context the author defines 
basic terms and presents current legal situation and possibilities of witness protection according to 
provisions laid down by the law n. 256/1998 (witness protection act). In the other content, the author 
presents proposals and suggestions of security practice to legislation changes, which can bring the 
increase of the efficiency of witness protection in Slovak republic. 

Keywords: witness protection, protected witness, endangered witness, witness protection program, 
witness protection act. 

 

Úvod 
Jednou z hlavných úloh orgánov činných v trestnom konaní je zaobstarať dôkazy 

nevyhnutné pre rozhodnutie v konkrétnej trestnej veci. V tejto súvislosti sú však orgány 
činné v trestnom konaní často konfrontované s nedostatkom resp. nedostupnosťou 
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relevantných dôkazov. Najmä v prípadoch, keď absentujú iné vecné či listinné dôkazy, 
je obzvlášť cenená svedecká výpoveď, ktorá je spôsobilá posunúť proces vyšetrovania 
napred, poukázať na nové dôkazy či fakty a v konečnom dôsledku dokonca významným 
spôsobom ovplyvniť rozhodovanie o vine či nevine obžalovaných. Vzhľadom na 
uvedené možno svedeckú výpoveď označiť za veľmi významný a zároveň aj jeden z 
najfrekventovanejšie vykonávaných dôkazných prostriedkov v rámci trestného konania. 

Jedinečnosť významu svedka spočíva najmä v tom, že svedok vypovedá o 
skutočnostiach, ktoré bezprostredne vnímal priamo vlastnými zmyslami. Táto 
skutočnosť je pre trestné konanie mimoriadne významná, pretože práve konkrétna osoba 
– svedok bol spomedzi všetkých ľudských bytostí, okrem páchateľa jediným prítomným 
v určitom čase a na určitom mieste pri páchaní trestného činu o ktorom je ako jediný 
spôsobilý podať správu najviac sa približujúcej pravde ako sa protiprávne konanie 
páchateľ skutočne odohrávalo. Preto je osoba svedka nezastupiteľná inou osobou a mala 
by (musí) vypovedať osobne. Svedok je vytvorený udalosťou, v dôsledku ktorej 
dochádza k trestnému konaniu, alebo inak povedané, svedok nadobudol poznatky 
o skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie bez súvislostí s týmto konaním, a to na 
základe fakticky existujúcej situácie [1]. 

V bezpečnostnej praxi  sa však často stretávame s neochotou osôb spolupracovať 
s orgánmi činnými v trestnom konaní, čo sa okrem iného prejavuje aj v neochote 
vypovedať v postavení svedka. Dôvody takéhoto konania sú rôzne a sú v každom 
prípade individuálne. Medzi najčastejšie patrí neochota akceptovať povinnosti 
vyplývajúce z právneho postavenia svedka, nedôvera k polícii resp. k justičnému 
systému a v neposlednom rade je to strach. Tento fenomén sa však neprejavuje len u 
osôb, ktoré majú v konkrétnom prípade vystupovať v pozícii svedka, ale strach je často 
badateľný aj u samotných osôb poškodených trestným činom. V mnohých prípadoch je 
strach o vlastný život, zdravie či majetok alebo strach o svojich blízkych, práve tým 
faktorom, ktorý umlčí ústa svedkov a výrazne tak skomplikuje vyšetrovanie konkrétnej 
trestnej veci. Intenzita pociťovaného strachu bezprostredne súvisí aj so závažnosťou 
skutku, pre ktorý sa trestné konanie vedie.   

Štát ako garant bezpečnosti a spravodlivosti na svojom území má oprávnený 
záujem, aby boli páchatelia trestných činov spravodlivo v zmysle zákona potrestaní a 
preto mu vzniká aj povinnosť zaistiť bezpečnosť svedkov. Za týmto účelom sú 
vytvárané legislatívne, organizačné, technické i personálne predpoklady na 
poskytovanie ochrany a pomoci ohrozeným, resp. chráneným svedkom. 

V obsahu nášho príspevku sa zameriavame na vymedzenie základných pojmov 
súvisiacich s poskytovaním pomoci a ochrany  chránenému a ohrozenému svedkovi, 
vykonáme analýzu legislatívy upravujúcej takúto činnosť, pričom osobitnú pozornosť 
budeme venovať identifikácii nedostatkov a prezentácii návrhov a odporúčaní, ktoré 
boli získané od príslušníkov bezpečnostnej praxe. Tieto návrhy a odporúčania sú 
zamerané predovšetkým na zmeny v oblasti legislatívy, konkrétne na ustanovenia 
Zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane svedka). V rámci realizovaného 
prieskumu sa nám podarilo identifikovať celý rad nedostatkov, resp. oblastí, ktorých 
novelizáciou by sa mohla zvýšiť efektívnosť poskytovania ochrany osobám ohrozeným 
v súvislosti s trestnou činnosťou, no vzhľadom na rozsah príspevku sa budeme venovať 
najmä základnej otázke a to, kto a za akých podmienok môže byť považovaný za 
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ohrozeného, resp. chráneného svedka podľa zákona o ochrane svedka. 

1.  Svedok, ohrozený svedok, chránený svedok, korunný svedok  
Hoci je pojem svedok v rámci odbornej ale i laickej terminológie veľmi 

frekventovane využívaným pojmom, jeho obsah nie je v podmienkach SR rigorózne 
definovaný v žiadnom právnom predpise. 

Obsah pojmu „svedok“ je možné analogicky odvodiť z ustanovenia § 127 
Trestného poriadku. V tomto ponímaní svedkom rozumieme každú osobu, ktorá bola 
orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom predvolaná ako svedok, aby 
vypovedala o tom, čo je jej známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach 
dôležitých pre trestné konanie. 

K obsahu pojmu „svedok“ sa vo svojom uznesení (PL. ÚS 112/2011-7 z 23. 11. 
2011) vyjadril aj Ústavný súd SR, ktorý konštatuje, že svedok je fyzická osoba rozdielna 
od obvineného, ktorá bola orgánom činným v trestnom konaní vyzvaná, aby ako svedok 
vypovedala o skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie, ktoré sama vnímala svojimi 
zmyslami. Svedok je teda osobou nezastupiteľnou v konaní a jeho bezprostredné 
vnímanie určitej skutočnosti dôležitej pre trestné konanie znamená vznik určitého 
vzťahu, resp. pomeru k veci, pre ktorý nemôže byť vo veci považovaný za nezaujatého. 

 Ohrozený a chránený svedok sú pojmami definovanými a vytvorenými na účely 
zákona o ochrane svedka. S týmito pojmami sa však môžeme stretnúť aj v iných 
právnych predpisoch. Typickým príkladom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom 
zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZ“). Prostredníctvom tohto 
zákona bola činnosť súvisiaca s poskytovaním pomoci a ochrany ohrozenému, resp. 
chránenému svedkovi delegovaná na Policajný zbor ako jedna z jeho základných úloh 
(§ 2 ods. 1 písm. m) zákona o PZ). 

Ohrozeným svedkom sa v zmysle zákona o ochrane svedka rozumie osoba, ktorá 
v trestnom konaní  

 vypovedala ako svedok a výpoveďou, prípadne ďalšími skutočnosťami poskytne 
dôkaz o páchateľovi alebo o okolnostiach zákonom vymedzených zločinov,  

 v súvislosti so svedeckou výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu 
dôvodná obava z ohrozenia života alebo zdravia tejto osoby,  

 bol útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečuje poskytovanie pomoci a ochrany 
ohrozeným a chráneným svedkom, doručený písomný návrh na zaradenie tejto 
osoby do programu ochrany svedka a ak to okolnosti konkrétneho prípadu vyžadujú, 
aj samostatný písomný návrh na vykonávanie neodkladných opatrení.  

Okrem tých, ktorí spĺňajú vyššie uvádzané kritériá je za ohrozeného svedka 
považovaná aj každá blízka osoba ohrozeného svedka, ktorá bola uvedená v návrhu na 
zaradenie osoby do programu ochrany svedka alebo v návrhu na vykonávanie 
neodkladných opatrení. 

V súvislostí s pojmom ohrozený svedok je nevyhnuté venovať pozornosť aj 
samotnému pojmu ohrozenie, ktoré je právne neurčitým pojmom. 
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Ohrozenie je stav, v ktorom je aktivizované riziko vzniku ujmy na zákonom 
chránených právach či oprávnených záujmov svedka alebo jemu blízkych osôb. Mieru 
ohrozenia svedka je potrebné vždy skúmať individuálne a najmä posudzovať konkrétne 
faktory, ktoré takéto ohrozenie vyvolávajú. Medzi skutočnosti , ktoré majú vplyv na 
vznik ohrozenia, môžeme zaradiť najmä: 

- skutok, pre ktorý sa vedie trestné konanie, 
- osobu páchateľa (resp. podozrivého) 
- osobu samotného svedka. [2] 

 

 Chráneným svedkom sa rozumie každá osoba, ktorá bola zaradená do programu 
ochrany svedka. Nemusí ísť teda výhradne o bezprostredného svedka, ktorý vypovedá 
v konkrétnom prípade, ale z hľadiska zákona o ochrane svedka sa chráneným svedkom 
rozumejú aj jemu blízke osoby, ktoré boli tiež zaradené do programu ochrany.  

 Program ochrany svedka predstavuje súbor úkonov a opatrení vykonávaných 
útvarom na účely poskytnutia ochrany a pomoci chránenému svedkovi z dôvodu 
hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania a pokým trvajú dôvody 
poskytovania ochrany a pomoci. Pri realizácii týchto úkonov a opatrení poskytujú útvaru 
pomoc orgány verejnej moci ako aj iné právnické osoby a fyzické osoby. [4] 

 Hoci zákon o ochrane svedka vytvára dve skupiny svedkov (ohrozený 
a chránený) z praktického hľadiska ide fyzicky o tú istú osobu avšak v odlišnom 
právnom postavení. Z ohrozeného svedka sa stáva chránený svedok v momente jeho 
zaradenia do programu ochrany, teda podpisom tzv. ochrannej dohody (pravidiel 
vykonávania ochrany). 

 Okrem pojmov ohrozený a chránený svedok sa v rámci bezpečnostnej 
terminológie môžeme stretnúť aj s pojmom „korunný svedok“. Aj v tomto prípade ide 
o mimoprávnu kategóriu, pričom v podmienkach SR je najčastejšie používaný ako 
pracovné, resp. slangové  označenie inštitútu spolupracujúceho obvineného.  

 „Korunný svedok“ je inštitút upravujúci postup orgánov činných v trestnom 
konaní a súdu v prípade osoby, ktorá sa podieľala na páchaní závažných trestných činov, 
avšak dobrovoľne sa rozhodla pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní 
a súdom. Podstatou je formálna dohoda medzi páchateľom trestného činu a štátom, 
podľa ktorej za poskytnutie dôkazne relevantných informácií, ktorými dôjde 
k usvedčeniu iných spolupáchateľov s k uľahčeniu dôkaznej pozície obžaloby, sa 
spolupracujúcemu páchateľovi poskytne výhoda beztrestnosti alebo iná výhoda, na 
ktorú by inak nemal nárok. [2] 

 Obsah pojmov ohrozený, resp. chránený svedok je zo strany laickej verejnosti 
často zamieňaný, resp. stotožňovaný práve s pojmom korunný svedok a to aj napriek 
tomu, že tieto kategórie spolu bezprostredne nesúvisia.  Kým status chráneného resp. 
ohrozeného svedka vyjadruje to, že osobe z dôvodu jej postavenia svedka v trestnom 
konaní vyplýva určité riziko a z tohto dôvodu jej bola poskytnutá niektorá z foriem 
ochrany, pri korunnom svedkovi ide o jeho trestno-procesné postavenie. V tejto 
súvislosti považujeme za potrebné podotknúť, že korunný svedok  môže byť zároveň aj 
ohrozeným resp. chráneným svedkom (pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady), no 
zároveň ním byť nemusí, nakoľko na poskytnutie ochrany podľa zákona o ochrane 
svedka nie je právny nárok.  
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2.  Možnosti ochrany svedka podľa zákona o ochrane svedka 
Ako sme uvádzali vyššie podmienky poskytovania pomoci a ochrany ohrozenému 

resp. chránenému svedkovi sú v podmienkach SR ustanovené zákonom o ochrane 
svedka. V tejto súvislosti je potrebné tiež podotknúť, že ochrana podľa ustanovení 
zákona o ochrane svedka predstavuje pomyselný vrchol v možnostiach ochrany svedka. 
Takáto forma ochrany má subsidiárny charakter a teda k jej využitiu by sa malo 
pristupovať iba vtedy, ak bezpečnosť ohrozeného svedka, prípadne jeho blízkych, 
nemožno zabezpečiť iným spôsobom (napr. v zmysle ustanovení Trestného poriadku, 
poskytnutím krátkodobej ochrany a pod.). 

Samotný zákon o ochrane svedka je v platnosti takmer 20 rokov a od svojho 
prijatia bol niekoľkokrát novelizovaný. Tieto novely reflektovali na aktuálne trendy 
a zároveň na potreby bezpečnostnej praxe spojené práve s poskytovaním tejto formy 
ochrany. Niektoré zo zmien si bezprostredne vyžiadala bezpečnostná prax na základe 
zistených nedostatkov, resp. problémov pri aplikácii zákona o ochrane svedka. Aj 
v súčasnosti prebieha odborná diskusia a zaznievajú nové požiadavky, návrhy 
a odporúčania pre novelizáciu uvedeného právneho predpisu.  V ďalšej časti nášho 
príspevku sa preto budeme venovať práve takýmto návrhom a odporúčaniam 
a zdôvodneniu potreby ich prijatia pre potreby zefektívnenia činnosti zainteresovaných 
orgánov v oblasti ochrany svedka. 

Hneď v úvode tejto časti musíme skonštatovať, že zákon o ochrane svedka vo 
svojej aktuálnej podobe stanovuje podmienky poskytovania ochrany svedkovi veľmi 
striktne, čo významnou mierou obmedzuje možnosti jeho praktického využitia.   

Podľa súčasnej právnej úpravy možno poskytnúť ochranu a pomoc ohrozenému 
svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám, ktorým  

 v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká 
nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich zločiny, 
za ktoré hrozí páchateľovi podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej iba „trestný zákon“) trest odňatia slobody na doživotie 
alebo  

 v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká 
nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich zločiny, 
ak boli spáchané organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou alebo 
trestné činy terorizmu. 

 

Z dikcie zákona vyplýva, že poskytovanie ochrany a pomoci svedkom je 
podmieňované na jednej strane aktívnou a dobrovoľnou spoluprácou svedka s orgánmi 
činnými v trestnom konaní resp. súdmi v súvislosti s ktorou bezprostredne vzniká 
svedkovi resp. jeho blízkym osobám ohrozenie života alebo zdravia a na strane druhej 
zákon stanovuje okruh trestných činov (resp. zločinov), pri ktorých možno ochranu 
aplikovať ako aj ďalšie podmienky jej poskytovania a vykonávania. 

V tejto súvislosti považujeme za správne, že zákon podmieňuje ochranu 
existenciou ohrozenia zákonom chránených hodnôt a zároveň dobrovoľnou, vedomou 
a aktívnou spoluprácou svedka s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi či 
s útvarom zaisťujúcim bezpečnosť svedkov, nakoľko bez splnenia týchto podmienok by  
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ochrana strácala svoj základný zmysel. No na druhej strane sa domnievame, že niektoré 
podmienky sú stanovené až príliš striktne. 

Takto striktne vymedzené podmienky poskytovania pomoci a ochrany podľa 
zákona o ochrane svedka veľmi významne obmedzujú okruh osôb, ktorým je možné 
takúto ochranu poskytnúť.  

V bezpečnostnej praxi sa môžu vyskytnúť prípady, kedy svedok z rôznych 
dôvodov nespĺňa podmienky na poskytnutie ochrany podľa zákona o ochrane svedka, 
avšak miera ohrozenia jeho života alebo zdravia je natoľko vysoká, že by bolo 
poskytnutie takejto ochrany či pomoci nanajvýš žiadúce. Vzhľadom na striktnú právnu 
úpravu však takémuto svedkovi nemožno poskytnúť takúto formu ochrany a pri jeho 
ochrane treba využiť iné zákonné možnosti. Problémy súvisiace s aplikáciou zákona 
o ochrane svedka sú identifikované hneď v niekoľkých oblastiach. 

Prvou problematickou oblasťou v súvislosti s poskytovaním ochrany a pomoci 
svedkom je veľmi rigorózne vymedzený okruh trestných činov, resp. zločinov pri 
ktorých je možné svedkovi poskytnúť ochranu podľa zákona. Za neúčelné, resp. veľmi 
obmedzujúce považujeme podmieňovanie poskytovania ochrany výškou trestnej sadzby 
(a to dokonca trestom odňatia slobody na doživotia), ktorá hrozí páchateľovi za trestný 
čin, kde svedok vypovedá (resp. poskytuje dôkaz). Rovnako za vecne neopodstatnenú 
považujeme aj ďalšiu podmienku, že ochranu možno poskytnúť výhradne svedkovi 
a jeho blízkym v prípadoch keď nebezpečenstvo ohrozenia ich života či zdravia vzniká 
zo strany osôb páchajúcich zločiny, ak boli spáchané organizovanou skupinou alebo 
zločineckou skupinou alebo trestné činy terorizmu.  

V tejto súvislosti poukazujeme na fakt, že pokiaľ sa  v rámci vykonávaného 
dokazovania nepodarí preukázať skutočnosť, že páchatelia voči ktorým svedok 
vypovedá spáchali zločin, resp. zločiny ako organizovaná alebo zločinecká skupina, 
a  za tento skutok páchateľom nehrozí trest odňatia slobody na doživotie, nemožno 
poskytnúť pomoc a ochranu ani  svedkovi, ktorý je reálne ohrozený na zdraví či dokonca 
na živote.  V týchto prípadoch teda nesplnenie zákonných podmienok diskvalifikuje 
z možnosti získať ochranu a pomoc podľa zákona o ochrane svedkov aj také osoby, 
ktoré ju reálne potrebujú.  

V rámci realizovaného prieskumu bolo zistené, že bezpečnostná prax v tejto 
súvislosti navrhuje aby sa upustilo od stanovovanie takýchto striktných podmienok 
a aby bolo možné ochranu a pomoc podľa zákona o ochrane svedka poskytnúť svedkovi 
a jeho blízkym, ktorým hrozí nebezpečenstvo zo strany osôb páchajúcich zločiny (bez 
stanovenia ďalších kumulatívnych požiadaviek). V tejto súvislosti sa stotožňujeme 
s návrhom bezpečnostnej praxe a domnievame sa, že takéto „zjednodušenie“ 
podmienok by významne rozšírilo možnosti poskytovania ochrany a pomoci svedkom.  

Okrem možnosti poskytovania pomoci a ochrany pri všetkých zločinoch 
bezpečnostná prax zároveň poukazuje aj na fakt, že pri niektorých konkrétnych 
trestných činoch je zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia 
zainteresovaných osôb (svedkov, resp. osôb, ktoré poskytnú iný dôkaz) a z tohto dôvodu 
je žiadúce aby bolo možné aj tieto osoby chrániť  podľa ustanovení zákona o ochrane 
svedka. Ide predovšetkým o trestné činy korupcie, trestné činy extrémizmu, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 261 - § 263 Trestného zákona), 
trestný čin zneužívania informácií v obchodnom styku (§265 Trestného zákona), trený 
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čin manipulácie s trhom (§265a Trestného zákona), trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a dražbe (§266, §267 Trestného zákona). 

Zároveň tiež musíme konštatovať, že zákon o ochrane svedka vo svojej aktuálnej 
podobe nereflektuje ani na súčasný právny stav súvisiaci so zavedením trestnej 
zodpovednosti právnických osôb (zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb v znení neskorších predpisov) a teda neumožňuje poskytnúť ochranu 
a pomoc svedkovi, ktorý svedčí v takejto trestnej veci. Bezpečnostná prax preto v tejto 
súvislosti poukazuje na potrebu  rozšíriť okruh trestných činov pri ktorých je možné 
poskytnúť svedkom ochranu podľa zákona o ochrane svedka aj o obzvlášť závažné 
zločiny  spáchané právnickými osobami. 

 

Ďalšou problematickou oblasťou z hľadiska možnosti poskytovania ochrany podľa 
tohto zákona je okruh osôb ktorým je možné takúto ochranu poskytnúť.  Sme si vedomí, 
že už zo samotného názvu tohto právneho predpisu vyplýva, že ide o poskytovanie 
ochrany a pomoci svedkovi, avšak bezpečnostná prax poukazuje na to, že ohrozenie 
života a zdravia v súvislosti s riešenou trestnou činnosťou môže vzniknúť aj pri iných 
osobách, ktoré sa podieľajú na trestnom stíhaní, usvedčovaní, resp. odsúdení 
páchateľov.  

Súčasne platná legislatíva umožňuje poskytnúť pomoc a ochranu podľa zákona 
o ochrane svedka výlučne svedkovi a jemu blízkym osobám za splnenia zákonných 
podmienok. V súvislosti s rozširovaním okruhu osôb, ktorým by bolo možné poskytnúť 
ochranu podľa tohto zákona, bezpečnostná prax poukazuje na potrebu, resp. účelnosť 
zaradenia znalca medzi takéto osoby. Je to práve znalec, ktorý popri svedkovi často 
poskytuje rozhodujúci dôkaz v trestnej veci a existuje reálna možnosť, že môže byť 
vystavený hrozbám a nátlaku zo strany páchateľov závažnej trestnej činnosti najmä ak 
bola spáchaná príslušníkmi organizovaných, zločineckých, extrémistických či 
teroristických skupín. 

Osobne sa však domnievame, že tento okruh osôb by sa mal rozšíriť omnoho 
razantnejšie. Sme presvedčení, že v súvislosti s odhaľovaní a vyšetrovaním trestnej 
činnosti ako aj v súvislosti s rozhodovaním o vine páchateľov a ich trestoch môže 
osobám, ktoré sa na takýchto činnostiach podieľajú (ako aj ich blízkym) vzniknúť 
bezprostredné ohrozenie života či zdravia, ktoré môže mať intenzívny a dlhotrvajúci 
charakter. Podľa súčasnej právnej úpravy však v podmienkach SR nemožno takýmto 
osobám poskytnúť ochranu v rozsahu aký je možné uplatniť pri ochrane svedka. Hoci 
samotná povahy povolania týchto osôb predpokladá možnosť vzniku určitého 
ohrozenie, osobne sa domnievame, že v extrémnych prípadoch musí existovať právna 
možnosť zaistiť bezpečnosť takýchto osôb minimálne v štandarde, ako je tomu 
v súčasnosti v prípade ohrozeného, resp. chráneného svedka. 

Udalosti posledných mesiacov, ktoré sa udiali v SR však poukazujú aj na fakt, že 
okrem osôb, ktoré sú bezprostredne zainteresované do odhaľovania trestnej činnosti či 
samotného priebehu trestného konania,  môžu byť zo strany páchateľov trestnej činnosti 
ohrozené aj iné osoby, ktoré nemajú bezprostredný vzťah k konkrétnemu trestnému 
konaniu. Takýmito osobami sú podľa nášho názoru predovšetkým politici tvrdo 
presadzujúci boj proti trestnej činnosti, novinári, ktorí odhaľujú a poukazujú na trestnú 
činnosť či občianski aktivisti, ktorí svojimi aktivitami poukazujú a zabraňujú páchaniu 
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trestnej činnosti. Tento výpočet nie je samozrejme konečný ale domnievame sa, že 
v prípade naliehavej potreby by mali byť opatrenia na ochranu života a zdravia dostupné 
každému obyvateľovi v rovnakej miere.  

 

Treťou a poslednou problematickou oblasťou, ktorej sa v súvislosti 
s poskytovaním pomoci a ochrany svedkovi budeme v našom príspevku venovať je 
skutočnosť, že samotný zákon o ochrane svedka predpokladá, že takúto formu ochrany 
možno poskytnúť výhradne ohrozenému a chránenému svedkovi. Z dikcie ustanovenia 
§ 2 ods. 1 zákona o ochrane svedka okrem iného vyplýva, že ohrozený svedok je osoba, 
ktorá už vypovedala v procesnom postavení svedka. Z hľadiska zvýšenia efektívnosti 
aplikácie uvedeného zákona navrhuje bezpečnostná prax legislatívne umožniť 
poskytovanie ochrany resp. neodkladných opatrení aj osobe, ktorá sa ešte len rozhoduje, 
či bude vypovedať o zločinoch pri ktorých zákon o ochrane svedka umožňuje ochranu 
poskytnúť. Takéto legislatívne opatrenie by podľa nášho názoru rozšírilo manévrovací 
priestor pre orgány činné v trestnom konaní pri motivácii potencionálnych svedkov 
a zároveň by mohlo byť nápomocné pri prekonávaní psychologickej bariéry strachu 
u osôb, ktoré sa rozhodujú, či budú v týchto prípadoch svedčiť. Obzvlášť efektívne by 
sa táto zmena mohla využiť v prípadoch, ktoré sa vyznačujú dôkaznou núdzou a práve 
svedecká výpoveď by mohla zásadným spôsobom posunúť ich vyšetrovanie napred.     

V tejto súvislosti sa tiež domnievame, že formulácia pripúšťajúca poskytnutie 
určitej formy ochrany podľa zákona o ochrane svedka aj osobám, ktoré ešte 
nevypovedali by bola v logickom súlade so súčasne platnou právnou úpravou 
(ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o ochrane svedkov), ktorá považuje odmietnutie 
vypovedať v trestnom konaní za jeden z dôvodov skončenia poskytovania ochrany (vo 
forme neodkladných opatrení). 

 

Záver 

V obsahu nášho príspevku sme sa cieľavedome orientovali na identifikáciu 
nedostatkov aktuálnej právnej úpravy zameranej na poskytovanie ochrany a pomoci 
ohrozenému a chránenému svedkovi podľa zákona o ochrane svedka. Na tento účel sme 
okrem iného využili aj poznatky, návrhy a odporúčania, príslušníkov bezpečnostnej 
praxe, ktorí sa na zabezpečovaní ochrany takýchto svedkov bezprostredne 
spolupodieľajú. Na základe nadobudnutého poznania pri spracovaní nášho príspevku 
sme dospeli k záveru, že súčasná právna úprava, hoci spĺňa všetky medzinárodné 
štandardy, nereflektuje v plnom rozsahu na súčasnú spoločenskú situáciu a bolo by 
vhodné, aby sa pristúpilo k jej novelizácii.   

Osobne sa domnievame, že základná filozofia zákona o ochrane svedkov je dobrá, 
avšak príliš striktne vymedzené ustanovenia, ktoré stanovujú podmienky ochrany, 
významným spôsobom obmedzujú možnosti uplatnenia ochrany v aplikačnej praxi. 
V tejto súvislosti si uvedomujeme, že táto forma ochrany predstavuje vrchol 
v možnostiach zaistenia bezpečnosti osôb ohrozených v súvislosti s trestnou činnosťou 
a existujú aj iné možnosti ako bezpečnosť takýchto osôb zaistiť, no zároveň sme 
presvedčení, že v prípade nevyhnutnej potreby by malo byť možné poskytnúť ochranu 
v štandarde, ktorý je v súčasnosti vyhradený iba úzkej skupine osôb (svedkom a ich 
blízkym spĺňajúcim podmienky podľa súčasne platnej právnej úpravy ochrany svedka), 
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aj iným osobám, ktoré takúto ochranu reálne potrebujú.  Uvedomujeme si tiež, že 
poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému a chránenému svedkovi predstavuje 
proces, ktorý je veľmi zložitý a zároveň ekonomicky náročný a z tohto dôvodu by sa 
táto forma ochrany nemala stať bežným nástrojom zaisťovania bezpečnosti osôb, ale 
domnievame sa, že orgány činné v trestnom konaní by mali mať možnosť vo veľmi 
špecifických prípadoch a po dôkladnom zvážení všetkých okolností navrhnúť okrem 
svedka aj iné osoby na zaradenie do programu ochrany, prípadne vykonávanie 
neodkladných opatrení v súvislosti so zaistením ochrany týchto osôb. V konečnom 
dôsledku o poskytovaní pomoci a ochrany by aj v týchto prípadoch naďalej rozhodovala 
expertná komisia, ktorá posudzuje opodstatnenosť takéhoto návrhu a na základe 
predložených podkladov rozhodne o nároku na ochranu. Sme presvedčení, že 
„voľnejšie“  stanovené podmienky, v súlade s objektívnym a individuálnym posúdením 
každého návrhu na túto formu ochrany zo strany expertnej komisie, umožní poskytnúť 
ochranu a pomoc všetkým tým osobám, ktorých života a zdravie sú významne ohrozené. 
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Abstrakt: 
Interkultúrna komunikácia je pojem, ktorý v súčasnosti predstavuje jednu z najproblematickejších 
tém najmä vo väzbe na komunikáciu s nelegálnymi ako aj legálnymi migrantmi, ktorí sa z určitých 
dôvodov nachádzajú v krajine, kde ich rodný jazyk nie je oficiálnym jazykom danej krajiny a navyše 
častokrát u nich absentuje znalosť spoločného dorozumievacieho prostriedku akým je napríklad 
znalosť svetového cudzieho jazyka. Štúdia sa zoberá týmto problémom v podmienkach Slovenskej 
republiky v kontexte interkultúrnej komunikácie medzi nelegálnymi migrantmi umiestnenými v 
útvare policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce a príslušníkmi polície. Štúdia prezentuje 
čiastkové výstupy medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy “Interkultúrna komunikácia so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín v zariadeniach” (VYSK 241) získané empirickou metódou riadeného 
interview a štúdiom a analýzou spisovej dokumentácie.  

Kľúčové slová: interkultúrna komunikácia, zariadenie, štátny príslušník tretej krajiny, jazyk 

 

Abstract:  

Intercultural communication is a term which reflects one the most problematic topic in relation to 
communication with irregular as well as regular migrants who due to certain reasons appear in the 
country where their native language is not the official language of the country. The communication 
problem is emphasised by the fact that very often they do not speak the world-known foreign 
languages. The study tackles this issue in the Slovak Republic in the context of a detention centre 
Sečovce and deals with intercultural communication between irregular migrants and police officers. 
The study presents partial results of the international research project “Intercultural 
communication with third country nationals in detention centres” obtained by an empirical methods 
of structured interview and analysis of files documentation.  

Keywords: intercultural communication, detention centre, third country national, language  
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Úvod 
Každodenná komunikácia medzi príslušníkmi Policajného zboru a štátnymi 

príslušníkmi tretích krajín počas umiestnenia v Útvaroch policajného zaistenia pre 
cudzincov (ďalej len ÚPZC) sa rieši len okrajovo. Žiadny právny predpis nestanovuje 
podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia a realizácie komunikácie medzi zaistenými 
osobami a policajtmi. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES o spoločných normách 
a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (tzv. návratová smernica) a Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady  2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní 
a odnímaní medzinárodnej ochrany (tzv. procedurálna smernica) ustanovujú, že 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny má možnosť získať právne poradenstvo, 
zastúpenie a v prípade potreby i jazykovú pomoc (linguistic assistance). Jazyková 
pomoc neznamená len povinnosť poskytnúť preklad rozhodnutí vzťahujúcich sa na 
návrat, ale aj povinnosť sprístupniť pomoc tlmočníkov s cieľom umožniť štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny vykonať procesné práva, ktoré mu boli poskytnuté na základe 
článku 13 návratovej smernice.  

Tejto problematike sa venuje medzinárodná vedeckovýskumná úloha Katedry 
jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave pod názvom „Interkultúrna 
komunikácia so štátnymi príslušníkmi tretích krajín v zariadeniach“ (VYSK 241). 

1. Zámer výskumu  
Vyššie uvedená medzinárodná vedeckovýskumná úloha sleduje rozšírenie 

diapazónu metód efektívnej interkultúrnej cudzojazyčnej komunikácie (anglický jazyk, 
nemecký jazyk, ruský jazyk, málo rozšírené neeurópske jazyky) v útvaroch policajného 
zaistenia pre cudzincov za účelom predchádzania konfliktov, nedorozumeniam a realizácii 
dodržiavania ľudských práv a slobôd. V legislatívnej rovine je úlohou analyzovať 
a porovnávať právnu úpravu týkajúcu sa komunikácie medzi zaistenými štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín a štátnymi orgánmi vo vybraných členských štátov Európskej 
Únie (Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko) ako aj analýzu právnych predpisov 
zakotvujúcich postavenie cudzincov v rovine medzinárodnej aj vnútroštátnej. V 
aplikačnej rovine je pozornosť zameraná najmä na možnosti interkultúrnej komunikácie 
policajtov (prípadne štátnych orgánov) so štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
umiestnenými v zariadeniach, na vyhodnotenie zázemia rodného jazyka na strane 
cudzincov, ich znalosti svetových jazykov, na možnosti a účinnosť vzdelávania sa 
štátnych príslušníkov tretích krajín v slovenskom jazyku. 

Potrebu  riešenia stanoveného výskumu je nevyhnutné analyzovať v 5 rovinách: 
 Zaistení štátni príslušníci tretích krajín na území Slovenskej republiky z pohľadu 

ich štátnej príslušnosti a ich materinského jazyka. 
 Úlohy a povinnosti policajtov v ÚPZC z aspektu komunikácie so 

zaistenými cudzincami. 
 Interkultúrna komunikácia, jazyky cudzincov; tlmočníci a prekladatelia. 
 Cudzojazyčné slovníky a konverzačné príručky pre málo rozšírené neeurópske 

jazyky dostupné na trhu. 
 Možnosti jazykového vzdelávania pre asimilujúcich sa cudzincov. 

Výskum v predmetnej oblasti je zameraný primárne na dva ciele.  Prvým cieľom je 
zabezpečenie efektívnej cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie ako nástroja 
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realizácie inštitútu zaistenia a administratívneho vyhostenia štátnych príslušníkov 
tretích krajín za účelom predchádzania konfliktov a nedorozumení v útvaroch 
policajného zaistenia pre cudzincov a zároveň aplikácie právnych noriem upravujúcich 
dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Ide o vytvorenie teoretickej a metodologickej 
platformy pre realizáciu viacjazyčnej interkultúrnej komunikáciu a vypracovanie 
modelu komunikačnej príručky na zabezpečenie operatívnej bezproblémovej 
komunikácie. Druhým cieľom je analýza a komparácia právnej úpravy jazykovej 
pomoci (linguistic assistance) vo vybraných členských štátoch Európskej únie. 
K primárnym úlohám výskumu boli zaradené tieto kľúčové aktivity: 

 Získať a analyzovať relevantné informácie o súčasnom stave (ne)ovládania 
(svetových) cudzích jazykov spoločných pre príslušníkov polície a štátnych 
príslušníkov tretích krajín vo vybraných zariadeniach. 

 Identifikovať najfrekventovanejšie jazyky zaistených štátnych príslušníkov 
tretích krajín. 

 Teoreticky vymedziť a charakterizovať najefektívnejšie koncepcie, metódy 
a prostriedky interkultúrnej komunikácie v multikultúrnom prostredí. 

 Analyzovať a porovnať možnosti vzdelávania sa v cudzom resp. slovenskom 
jazyku pre obe záujmové skupiny. 

 Vykonať analýzu právnych dokumentov, ktoré vytvárajú rámec pre 
zabezpečenie informácií štátnym príslušníkom tretích krajín v jazyku, ktorému 
rozumejú, alebo o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať že mu rozumejú. 

 Vykonať kvalitatívnu analýzu a komparáciu právnej úpravy regulujúcej 
komunikáciu medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a štátnymi orgánmi vo 
vybraných krajinách. 

 Vykonať kvalitatívnu analýzu dostupnosti a zabezpečenia tlmočníkov a 
prekladateľov vo vybraných krajinách. 

 Na základe empirického výskumu analyzovať súčasný stav vyššie uvedenej 
právnej úpravy, identifikovať možné legislatívne nedostatky a vyhodnotiť 
požiadavky policajnej praxe ohľadom obsahového a formálneho zamerania 
komunikačnej príručky. 

 Získané poznatky a skúsenosti zovšeobecniť a implementovať do zostavenia 
komunikačnej príručky zahŕňajúc i málo rozšírené neeurópske jazyky. 

 Implementovať komunikačnú príručku do policajnej praxe. 

2. Vymedzenie základných pojmov 
 Objekt skúmania predstavujú procesy ovplyvňujúce interkultúrnu komunikáciu 
v zariadeniach, ktoré sú riešené v legislatívnej rovine a aplikačnej rovine. Z tohto 
dôvodu patria medzi primárne pojmy výskumu nasledovné termíny: interkultúrny, 
kultúra,  komunikácia, interkultúrna komunikácia, zaistenie, ľudské práva, úlohy 
policajtov v zariadení. 

Termín „interkultúrny“ je Oxfordským slovníkom definovaný ako „medzi 
kultúrami“ resp. „odvodený od odlišných kultúr“. Na mieste je teda otázka konceptu 
kultúry. Ide o rozšírený termín, ktorý sa používa tak v pedagogickom ako aj 
sociologickom a kultúrno-antropologickom kontexte. Pedagogika vníma kultúru ako 
komplex materiálnych výtvorov (poznatkov, ideí, hodnôt, morálnych noriem), ktoré 
ľudská civilizácia počas svojho vývoja vytvárala a ktoré si ľudstvo predáva z generácie 
na generáciu aj prostredníctvom formálneho vzdelávania. V sociologickom ponímaní je 
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kultúra chápaná ako spôsoby správania, zdieľané normy, hodnoty, tradície, rituály, ktoré 
sú charakteristické pre určité sociálne alebo etnické skupiny [1].  

Termín komunikácia znamená poskytovanie informácií, myšlienok, pocitov, teda 
dorozumievanie. Existuje množstvo definícií komunikácie, od čisto technických až po 
psychoterapeutické. V medziľudskej komunikácii sa zaujímame o rôzne aspekty 
dorozumievania, ktoré možno zhrnúť do týchto otázok: kto informuje, o čom informuje, 
prečo informuje, s akými problémami prebieha informovanie, aký je efekt informovania 
[1]. Kultúra a komunikácia sú neoddeliteľne navzájom prepojené. Prostredníctvom 
jazyka, mimiky a gestiky oznamujeme tomu druhého niečo o vlastnej kultúre.  

V rámci interkultúrnej komunikácie hovoríme o komunikácii „ako spoločensky a 
historicky determinovanom sociálnom správaní, ktoré sa realizuje prostredníctvom 
rečových aktov s cieľom vzájomného dorozumievania sa (ale aj porozumenia) a 
vzájomnej spolupráce“ [2]. Wierlacher a Hudson Wiedenmann  definujú interkultúrnu 
komunikáciu ako zvláštnu formu komunikácie, ktorej úspešnosť zjavne závisí od toho, 
ako partner priradí sprostredkovanému znaku význam, teda či použije rovnaký kód. 
Komunikovať s ľuďmi iných kultúr predpokladá dohodu na spoločnom verbálnom a 
neverbálnom prejave. Pretože sa takéto procesy uskutočňujú často na nevedomej úrovni, 
dochádza k nedorozumeniam. Podľa Machovej „môžu jazykové diferencie sťažiť 
komunikáciu, keď jedna alebo dve zúčastnené osoby neovládajú dostatočne 
dorozumievací jazyk“ [4]. Zaujímavé porovnanie kultúry a jazyka uvádza Dalecký  [5], 
podľa ktorého si kultúrne vzorce neuvedomujeme – ich nositelia podľa nich konajú. Pri 
jazyku zas zostavujeme vety podľa gramatických pravidiel jazyka, bez toho, aby sme 
museli tieto pravidlá poznať vo všeobecnej rovine. V ostatných rokoch sa problematika 
interkultúrnej komunikácie do značnej miery rozrástla a je aplikovaná s veľkou 
intenzitou vo vzťahu k určitým profesiám. Z pohľadu Průchu  [6] je nevyhnutné rozlíšiť 
dva významy tohto pojmu: sociálny proces prebiehajúci na verbálnej a neverbálnej 
úrovni ako aj vedeckú disciplínu zaoberajúcou sa reálnymi procesmi interkultúrnej 
komunikácie. Táto vedecká disciplína sa rozvíja vo vzájomnom vzťahu so 
sociolingvistikou, interkutúrnou psychológiou, entológiou, teóriou komunikácie a pod. 
Historické korene interkultúrnej komunikácie nachádzame v antickom Grécku, keď si 
Gréci začali uvedomovať svoju kultúrnu odlišnosť od iných etník a cudzincov 
považovali za barbarov, pretože hovorili pre nich nezrozumiteľným jazykom [7]. 
V angličtine sa na označenie komunikácie medzi rôznymi kultúrami používa cross-
cultural communication alebo interethnic communication, u nás sa zaužíval termín 
interkultúrna komunikácia ako aj medzikultúrna komunikácia. Kultúrne rozdiely sú 
najviac zreteľné pri vzájomnej komunikácii, pretože kultúra sa prelína všetkými 
formami komunikácie. Ak má byť komunikácia efektívna v celej širokej škále stretnutí 
rôznych kultúr, vyžaduje si to schopnosť porozumieť ostatným kultúram.  

V zmysle § 88 Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov je policajt oprávnený 
zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny  
a) v konaní o administratívnom vyhostení do krajiny ak existuje riziko jeho úteku 

alebo štátny príslušník tretej krajiny sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy 
výkonu jeho administratívneho vyhostenia, 

b) na účel výkonu administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia, 
c) na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného 

predpisu, ak existuje značné riziko jeho úteku, alebo 
d) na účel jeho vrátenia podľa medzinárodnej zmluvy ak neoprávnene prekročil 

vonkajšiu hranicu alebo má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt. 
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Ľudské práva sú najvyššími hodnotami v demokratickej spoločnosti, sú jej 
neoddeliteľnou súčasťou. Dodržiavanie ľudských práv a ich užívanie jednotlivcami 
môže zabezpečiť len demokratická spoločnosť, ktorá im poskytuje i náležitý rozsah 
ochrany.  Ochrana ľudských práv sa stala základným princípom medzinárodného práva 
a základom budovania nadštátnych integračných zoskupení štátov po druhej svetovej 
vojne, kedy sa výrazne zvýšila pozornosť zameraná na ochranu ľudských práv. Ochrana 
ľudských práv je zároveň najdôležitejšou úlohou štátu, demokratického štátu, ktorým je 
aj Slovenská republika. Ústava Slovenskej republiky garantuje v značnom rozsahu 
základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú na území Slovenskej republiky 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. Štát má súčasne právomoc aj zodpovednosť 
aplikovať práva do každodennej praxe. Medzinárodné právo priznáva štátom hlavnú 
zodpovednosť za zabezpečenie rešpektovania, ochrany, podpory a dodržiavania 
ľudských práv každého jednotlivca, všetkých, vrátane cudzincov. Práve  cudzinci 
(migranti, žiadatelia o azyl) sa často dostávajú do nevýhodnej pozície pri uplatňovaní 
svojich práv vzhľadom na neznalosť jazyka, schopnosť dorozumieť sa. Taktiež môže 
dôjsť k porušovaniu, či obmedzovaniu ich základných práv, a to aj zo strany štátnych 
orgánov, samotných policajtov, ktorých prioritnou úlohou je práve chrániť práva 
a slobody. Dôvodov je viacero, či už (ne)úmyselné porušovanie základných práv, ale 
príčinou môže byť práve samotná komunikácia, odmietanie komunikovať, či jazyková 
bariéra. Neznalosť jazyka, neporozumenie, nepochopenie, môže mať za následok aj 
porušovanie, či obmedzenie ľudských práv, napriek ich garanciám. Pre reálne 
uplatňovanie základných práv a slobôd je náležité, aby bol vytvorený systém 
legislatívnych a inštitucionálnych záruk. Tento je predstavovaný na vnútroštátnej 
úrovni, regionálnej – európskej úrovni (Rada Európy, EÚ, OBSE) a univerzálnej úrovni 
(OSN).  
 Z vyššie uvedeného je zrejmé, že objekt nášho skúmania obsahuje mnoho 
vzájomne prepojených komponentov. Vychádzajúc z týchto skutočností je predmet 
skúmania definovaný ako systém komunikačných činností zameraných na vzájomné 
porozumenie medzi dvoma záujmovými skupinami a to policajtmi v zariadeniach 
a zaistenými štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí neovládajú spoločný 
dorozumievací jazyk. Teoretické vymedzenie interkultúrnej komunikácie so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín v zariadeniach nie je doposiaľ komplexne riešené. Teória 
v oblasti interkultúrnej komunikácie sa síce vyvíja, ale pre potreby príslušníkov 
Policajného zboru, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín nie je v zásade determinovaná.  

3. Úlohy a povinnosti policajtov v ÚPZC Sečovce z aspektu komunikácie 
s umiestnenými štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
 

ÚPZC Sečovce je zariadenie určené na umiestňovanie cudzincov, ktorí sú 
zaistení za účelom výkonu administratívneho vyhostenia, výkonu trestu vyhostenia, 
realizácie readmisie z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej 
únie prípadne inej tretej krajiny, realizácie dublinského transferu podľa dublinského 
nariadenia. ÚPZC je zariadením prispôsobeným na umiestňovanie rodín s deťmi, 
zaistenými v súlade so zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení 
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neskorších predpisov, ktorým Slovenská republika transponovala smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady č. 115/2008. Policajný zbor rešpektuje záujem dieťaťa a právo na 
rodinný život, preto sa dieťa neoddeľuje od svojich rodičov, ak je v ich sprievode 
a z toho titulu je možné dieťa umiestniť v ÚPZC Sečovce, ak je naplnený účel zaistenia 
jeho rodiča podľa zákona o pobyte cudzincov. 

Povinnosťou celodennej zmeny pri ochrane ubytovacích miestností a ďalšieho 
priestoru ÚPZC s ohľadom na potrebu komunikácie s umiestnenými štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín je okrem iného najmä: 
 chrániť bezpečnosť osôb a majetok v objekte útvaru,  
 zabezpečovať vnútorný poriadok v ubytovacích miestnostiach a ďalších 

priestoroch útvaru, 
 potláčať násilné konania zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny, 
 zabrániť úteku zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny, 
 bezprostredne prenasledovať zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny na 

úteku, 
 vykonávať eskortu zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny podľa 

osobitného predpisu  [8]. 
Hliadka na stanovišti v ubytovacích priestoroch je určená a riadne poučená stálou 

službou.  Povinnosti hliadky na stanovišti sú nasledovné: 

 pri nástupe do služby fyzicky prebrať všetkých zaistených štátnych príslušníkov 
tretích krajín, 

 organizovať a riadiť činnosť zaistených osôb v ubytovacích priestoroch podľa 
časového rozvrhu dňa, 

 priebežne sledovať správanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ak to situácia 
vyžaduje, zabezpečiť ich stálu kontrolu, 

 akúkoľvek činnosť narušujúcu režim v ubytovacích priestoroch hlásiť stálej 
službe a vykonať potrebné opatrenia, prípadne privolať pomoc, 

 prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k zaisteným štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ako aj k ostatným členom hliadky, pričom je povinný 
dbať na zdvorilosť a ľudskú dôstojnosť osôb, 

 sledovať činnosť a správanie zaistených štátnych príslušníkov tretích krajín, ako 
aj ich zdravotný stav, v prípade potreby privolať zdravotnícky personál útvaru, 
alebo zabezpečiť sprevádzanie osoby na zdravotné stredisko, o čom musí 
upovedomiť stálu službu, 

 odovzdať písomne a ústne podané návrhy, podnety, sťažnosti a požiadavky 
zaistených štátnych príslušníkov tretích krajín stálej službe na ďalšie riešenie, 

 oprávnenie použiť donucovacie prostriedky v súlade s osobitným predpisom  [9], 
ak sa zaistený štátny príslušník tretej krajiny správa agresívne, kladie aktívny 
odpor, napáda inú osobu alebo policajta, alebo ak poškodzuje majetok, 

 vykonávať prehliadky ubytovacích miestnosti cudzincov, ak je dôvodné 
podozrenie z prechovávania predmetov a veci umožňujúcich útek cudzincov, 
zabránenie vnášania, vyrábania a prechovávania predmetov, ktorými by mohla 
byť ohrozená bezpečnosť osôb, majetku alebo by mohli slúžiť k vykonaniu úteku, 
prípadne útoku na policajtov [10] 

Režimové hliadky zabezpečujú sprevádzanie osôb v objekte a ubytovacích 
priestoroch útvaru, stráženie zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny 
v zdravotníckom zariadení útvaru, stráženie zaistených štátnych príslušníkov tretej 
krajiny počas stravovania a vychádzok. Režimové hliadky sa určujú podľa celkového 
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počtu zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny ako aj podľa iných požiadaviek na 
zabezpečenie časového rozvrhu dňa. Režimová hliadka pri sprevádzaní osôb v objekte 
útvaru, najmä návštev umiestnených osôb, zabezpečuje sprevádzanie osôb, ktoré sa 
začína prevzatím a končí odovzdaním osoby hliadke pri hlavnom vchode do útvaru, 
pričom sprevádzajúci dbá na dodržiavanie základných bezpečnostných zásad pre pohyb 
osôb v útvare a zabezpečuje vstup do ubytovacích priestorov útvaru. Režimová hliadka 
pri strážení zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny v zdravotníckom zariadení 
útvaru pri ošetrení, resp. pri umiestnení vo vyčlenenom priestore počas trvania 
karantény z dôvodu infekčnej choroby alebo iného zdravotného dôvodu, zabezpečuje 
ich nepretržité stráženie a v ambulancii útvaru rešpektuje oprávnené požiadavky 
ošetrujúceho lekára, pričom pri nástupe do služby fyzicky prebrať zaistených štátnych 
príslušníkov tretej krajiny umiestnených v zdravotníckom zariadení útvaru. Režimová 
hliadka pri strážení zaistených osôb počas stravovania a vychádzok sprevádza 
zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny z ubytovacích priestorov na výdaj stravy, 
k lekárovi útvaru, ako je určené časovým rozvrhom dňa, organizuje a riadi činnosť 
zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny počas vychádzok, určených časovým 
rozvrhom dňa a  neustále sleduje ich činnosť. Ďalej táto režimová hliadka sprevádza 
zaistené osoby z ubytovacích priestorov k iným služobným úkonom vykonávaným 
policajtmi útvaru, iných organizačných zložiek PZ, alebo mimorezortných orgánov a 
organizácií. 

Činnosť policajtov pri prijímaní a prepúšťaní zaistených štátnych príslušníkov 
tretej krajiny je s ohľadom na potrebu komunikácie s umiestnenými štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín je nasledovná: 
 zabezpečiť stráženie zaistených štátnych príslušníkov tretích krajín,  
 fyzicky prevziať štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú byť umiestnení 

v útvare, 
 pri príjme zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny vykonať prehliadku jeho 

osoby a prehliadku jeho osobných vecí s cieľom zistiť, či nemá pri sebe veci, ktoré 
by mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku, veci, ktoré by sa mohli použiť pri 
úteku, návykové látky alebo veci, ktoré by svojim množstvom alebo povahou mohli 
narušiť vnútorný poriadok zariadenia alebo ohroziť alebo poškodiť zdravie, 

 zabezpečiť, aby zamestnanci skupiny zdravotného zabezpečenia vykonali zdravotnú 
prehliadku, 

 v súčinnosti so zamestnancami jednotky podpory zabezpečiť vydanie odevných 
súčiastok, hygienických potrieb, ako aj posteľnej bielizne pre umiestňovaných 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 

 zabezpečiť poučenie zaistených osôb o  časovom rozvrhu dňa v ubytovacích 
priestoroch útvaru a podľa možnosti im vydať preložený odpis časového rozvrhu dňa 
v ubytovacích priestoroch v ich materinskom jazyku alebo jazyku, ktorému rozumejú  
[10], 

 po vykonaní všetkých úkonov umiestniť zaistených štátnych príslušníkov tretích 
krajín do ubytovacích priestorov útvaru podľa pokynov stálej služby. 

 

4.  Problémová komunikácia – realizácia výskumu 
 
V návratovej smernici je stanovených niekoľko ďalších konkrétnych záruk. 

Členské štáty majú povinnosť poskytovať zaisteným osobám informácie o pravidlách 
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uplatňovaných v danom zariadení a ich právach a povinnostiach; tieto informácie sa 
odporúča poskytnúť čo najskôr a najneskôr do 24 hodín od ich príchodu. V praxi často 
nastáva problém s dostupnosťou tlmočníka do niektorého z požadovaných jazykov (podľa 
aktuálnej potreby, v závislosti od zloženia a štátnej príslušnosti umiestnených zaistených 
osôb). Napríklad tlmočníci kurdského jazyka zapísaní v zozname znalcov a tlmočníkov 
vedenom ministerstvom spravodlivosti, s bydliskom na východe Slovenska nie sú 
k dispozícii. Z toho dôvodu dochádza  k tomu, že pre pracovnú vyťaženosť s ohľadom aj 
na potrebu rátať aj s niekoľko hodinovým časom na presun z Bratislavského kraja napr. 
do Košického kraja, je problematické (ak nie nemožné) uvedeného tlmočníka zabezpečiť. 
Je možné využitie možnosti ustanovenia tlmočníka kurdského jazyka nezapísaného do 
zoznamu znalcov a tlmočníkov, no v súčasnosti napr. nie je vedomosť o vhodnom 
tlmočníkovi kurdského jazyka, ktorý dostatočne ovláda aj slovenský jazyk. V poslednom 
čase bol v prípadoch tlmočenia do kurdského jazyka  využívaný tlmočník, ktorý slovenský 
jazyk neovládal, tlmočil do anglického jazyka, preto bol paralelne využívaný ďalší 
tlmočník z anglického do slovenského jazyka, čo situáciu neuľahčuje. Uvedené záruky pre 
zaistených štátnych príslušníkov tretích krajín sa týkajú najmä obligatórnych povinností 
štátnych orgánov, vo vzťahu k zabezpečeniu tlmočníkov, resp. prekladov v príslušnom 
jazyku pri úkonoch s umiestnenými osobami. 

Avšak pri každodennom kontakte policajtov útvaru policajného zaistenia 
s umiestnenými osobami je nevyhnutné (najmä verbálne) dorozumievanie sa, ktoré nie je 
možné zabezpečovať každodennou prítomnosťou tlmočníkov, aj s ohľadom na konkrétne 
zloženie a jazykové vybavenie umiestnených osôb. Toto dorozumievanie slúži na 
sprostredkovanie bežných informácií umiestneným osobám, ale zároveň aj na získavanie 
informácií od umiestených osôb, v prípade rôznych požiadaviek týkajúcich sa 
umiestnenia, ubytovania, zdravotného stavu, stravy, potreby sociálneho či 
psychologického poradenstva alebo riešenia rôznych iných požiadaviek či nedostatkov. 

 
  Za účelom získania informácií ohľadom bariér pri realizácii každodennej 
komunikácie sme uskutočnili časť výskumu priamo v ÚPZC Sečovce. Zvolenou 
empirickou metódou bola analýza spisovej dokumentácie a riadený štruktúrovaný 
rozhovor s 25 príslušníkmi Policajného zboru služobne zaradenými ako referent 
špecialista, starší referent, vedúci zmeny, referent, lekár, zdravotná sestra, samostatný 
radca, sociálny pracovník. 
 Presné znenie otázok a ich poradie bolo stanovené dopredu. Využili sme 
hybridnú formu – pripravená schéma otázok bola v priebehu rozhovorov do určitej miery 
prispôsobená. Pri vedení interview sme teda mali minimálnu voľnosť, napr. vysvetliť, 
objasniť nejaký pojem, pokiaľ mu respondent nerozumel, resp. žiadať spresnenie 
odpovede od respondenta. Štruktúrovaný rozhovor nám umožnil zhromaždiť údaje od 
respondentov, hromadne ich spracovať a porovnávať, kvantitatívne ich hodnotiť a 
kategorizovať. Prednosťou uskutočnených rozhovorov bola pružnosť, ktorá dovolila 
aktuálne reagovať, prispôsobovať obsah, formulácie aj tempo respondentovi. Okrem 
verbálnych odpovedí sme zachytili aj neverbálne posolstvá. Vďaka priamemu kontaktu 
sme sa snažili  minimalizovať možné zlé vzájomné pochopenie, čo zvyšuje platnosť 
(validitu) zistení. Interview nám umožnil cielenejšie, presnejšie a hlbšie preniknutie do 
skúmanej problematiky. Cieľom riadeného rozhovoru bolo  

 monitorovať jazykové vzdelávanie poskytované príslušníkom polície a 
zaisteným cudzincom,  
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 analyzovať najfrekventovanejšie jazyky, ktorými štátni príslušníci tretích krajín 
komunikujú,  

 analyzovať parametre interkultúrnej komunikácie, ktoré príslušníci PZ 
uplatňujú v komunikácii so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 

 zosumarizovať obsahové a realizačné požiadavky na efektívnu cudzojazyčnú 
komunikáciu v zariadení. 

Štruktúra riadeného rozhovoru sa riadila nasledovnými položkami.  
1. Aký je Váš názor, resp. ako hodnotíte  súčasný stav v oblasti dorozumenia sa 

policajtov s cudzincami pochádzajúcimi z tretích krajín v zariadeniach v SR? 
2. Aký je súčasný stav v oblasti jazykového vzdelávania príslušníkov služby HCP 

pre obdobie rokov 2014-2018? 
3. Aký je súčasný stav vzdelávania sa štátnych príslušníkov tretích krajín v slovenskom 

jazyku v ÚPZC? 
4. Aké sú obsahové a realizačné požiadavky na efektívnu každodennú cudzojazyčnú 

komunikáciu v ÚPZC? 
5. Aké svetové jazyky ovládajú umiestnení štátni príslušníci tretích krajín z pohľadu 

cieľovej a tranzitnej krajiny?  
6. Je angličtina ako lingua franca súčasťou ich základnej gramotnosti? Áno/Nie    
Ovládajú iné svetové jazyky? Áno/Nie   Ak áno, aké? 
7. Ako cudzojazyčná komunikácia ovplyvňuje aplikáciu ľudských práv a slobôd pri 

realizácii inštitútu zaistenia a administratívneho vyhostenia cudzinca? 
Na základe zistení z rozhovorov podávame pre účely tohto príspevku stručný 

komentár. Vo všeobecnej rovine príslušníci polície považujú dorozumenie sa so 
štátnymi príslušníkmi z tretích krajín za bezproblémové. Problémy vo vzájomnej 
komunikácii sa vyskytujú ak sa jedná o cudzincov pochádzajúcich prevažne z Číny, 
Sýrie, Vietnamu, Iraku, Indie, Pakistanu. U týchto cudzincov je kontinuálne 
zaznamenávaná absencia anglického, nemeckého či ruského jazyka. Ide o svetové 
jazyky, ktorými niektorí príslušníci PZ v ÚPZC komunikujú, no na druhej strane nejde 
o súčasť lingvistickej gramotnosti nelegálnych migrantov. Starší policajti ovládajú 
ruský a maďarský jazyk, mladší sa dorozumejú anglicky. Na druhej strane štátni 
príslušníci tretích krajín komunikujú zväčša vo svojom rodnom jazyku, prípadne 
používajú rôzne dialekty úradného jazyka tej ktorej krajiny (prezský, darí, pašto, urdu, 
punjabi, atď.). Keďže tlmočníci sú privolávaní za účelom procesných úkonov v zmysle 
Rámcovej dohody o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb, bežná, 
každodenná komunikácia ostáva nedoriešená. I keď boli zaznamenané prípady, keď 
cudzinci ovládali svetové jazyky aspoň čiastočne, mnohokrát pomáha neverbálna 
komunikácia, očný kontakt, gestikulácia, kresby či samotné dlhoročné skúsenosti 
policajtov. Takmer všetci policajti sa zhodli na tom, že pri komunikácii 
v multikultúrnom prostredí akým je zariadenie ÚPZC, zohráva dôležitú úlohu 
psychológia a znalosť kultúr jednotlivých národov. Na základe rozhovorov sme 
identifikovali najproblémovejšie oblasti vzájomnej komunikácie nasledovne: 

 Príjem 
 Časový rozvrh dňa 
 Nakupovanie 
 Stravovanie 
 Lekárske vyšetrenie 
 Voľnočasové aktivity 
 Herňa 
 Návštevy 



   

 

 

225 

 

Interkultúrna komunikácia v multikultúrnom prostredí - zariadeniach   
Iveta NOVÁKOVÁ 

 Nepokoje, vzbury 
 

 V rámci analýzy spisovej dokumentácie zaistených štátnych príslušníkov tretích 
krajín sme identifikovali najfrekventovanejšie štátne príslušnosti ako aj 
najfrekventovanejšie jazyky, ktorými títo štátni príslušníci v zariadeniach komunikovali. 
Za obdobie rokov 2014-2018 sme podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície 
vyselektovali najfrekventovanejšie štátne príslušnosti a analýzou sme podrobili 50 % 
spisov za každú najčastejšiu štátnu príslušnosť. Sumárne zistenia sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 
 

Tab. 1 Najfrekventovanejšia štátna príslušnosť a jazyk komunikácie 
 2018 2017 2016 2015 2014 Spolu Jazyk 

Afganistan 7 4 34 46 14 105 arabský, perzský  

Ukrajina 2 3 4 4 8 21 ukrajinský, ruský 

India - - - - 3 3 punjabi 

Vietnam 4 4 - - - 8 vietnamský 

Irak 37 17 19 11 - 84 kurdský 

Kosovo - - - 162 2 164 albánsky 

Irán 3 - - - - 3 perzský 

Pakistan - - 5 - - 5 arabský 

Sýria - 3 28 120 15 166 arabský 

Spolu 53 31 90 343 42 559  

 
Z uskutočnených rozhovorov vyplynuli aj ďalšie zistenia ako napríklad používanie 
neverbálnych signálov u štátnych príslušníkov tretích krajín počas vzájomnej 
komunikácie s príslušníkmi polície. „Neverbálna komunikácia je dôležitým 
komplementom verbálnej komunikácie. Podieľa sa na úspešnom priebehu verbálnej 
komunikácie a prispieva k efektívnej komunikácii tým, že jej obsah dopĺňa dôležitými 
fonickými, vizuálnymi a kinetickými signálmi, a tak pomáha po-rozumieť hovorenému 
slovu a pochopiť zámery komunikujúcich“ [11]. Naše zistenia pre najfrekventovanejšie 
štátne príslušnosti sú zosumarizované v tabuľke č. 2. 
 

Tab. 2 Použitie neverbálnych signálov 
Hlas, rečový/zvukový prejav Štátna príslušnosť 
dynamická intonácia  Irak, Sýria, Kosovo 
výpovede tvoria jeden dlhý prúd slov Irán 
tichá reč Vietnam 
veľmi hlasný prejav Irak, Sýria, Kosovo 
chvejúci sa hlas Vietnam 
uponáhľaná reč   Afganistan 
pokojný a jasný hlas Irán 
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mlčanie  Vietnam 
prenechávanie spoločného  
komunikačného priestoru  

Vietnam, India 

Reč tela 
nehybná hlava pri reči Vietnam 
jasné a energické pohyby tela Sýria, Kosovo, Irak 
spustené ramená   Vietnam 
neistý postoj Vietnam 
Pohľad  
priamy pohľad Ukrajina 
priamy, vyzývavý pohľad Kosovo 
uhýbanie pohľadom Vietnam 
dlhodobo neprerušovaný Irak 
krátke prerušovanie zrak. kontaktu Irán 
sklonená hlava  Vietnam 
Mimika 
tvár bez mimiky  Vietnam 
široký úsmev   Irak, Kosovo, Sýria 
zamračené čelo  Kosovo 
Gestika 
veľké a jasné gestá Kosovo, Irak 
uvoľnené držanie tela, pevný pohľad  Irán 
zložené ruky pred hrudníkom  Pakistan, India 
gestá pod pásom  Afganistan 
rozkročené nohy  Ukrajina 
dotyky nosa, brady, úst   Irán, Irak 
pohrávanie sa s vlasmi Irak, Afganistan 
ochota odpovedať na otázky Irán, Pakistan 
nesprávna reakcia na otázky Irak 
fajčenie Ukrajina, Irak, Pakistan, India 
odťahovanie sa  Vietnam 
silné, rozhodné gestá Ukrajina 
prehnané gestá   Irak, Sýria, Kosovo 
malé/ úsporné/ kontrolované gestá  Vietnam 
„slabé“ podanie ruky Vietnam 

 

Záver 

V kontexte masovej migrácie sa čoraz viac vynára aj aspekt multikulturalizmu, 
čiže politika, ktorá podporuje etnické a kultúrne rozdiely. Koncepčne sa tejto téme 
venujú štátne i neštátne inštitúcie, viaceré vládne dokumenty operujú pojmami ako 
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multikulturalizmus a integrácia migrantov, pričom sa zameriavajú na aspekt kultúrnej 
integrácie alebo kultúrneho a náboženského spolunažívania majority 
a novovznikajúcich menšinových komunít. V súvislosti s masovou migráciou je teda 
pojem kultúra často diskutovaným tak v teórii ako aj v praxi. Je to práve „intenzita 
a dynamika jednotlivých kultúrnych prvkov (ako základňa kultúrnych vzorcov 
správania jednotlivcov a celých komunít), ktorá má vplyv aj na adaptáciu a postupné 
začleňovanie migrantov do kultúrne odlišného prostredia. Jazyk resp. reč je azda 
najzreteľnejším prvkom kultúry, ktorý tvorí najviditeľnejší prejav kultúrneho vzorca 
v správaní“ [12]. Za takéto prostredie možno považovať aj útvary policajného zaistenia 
pre cudzincov, ktoré sú pre skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín krátkodobým no 
intenzívnym domovom.  
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Abstract:  

The content of this paper focuses on problematics of students education  at the Academy of the 
Police Forces in Bratislava. It targets both study programmes: Protection of People and Property 
and Security Public- Administration Services focusing on crimiminality and criminality 
prevention from the point of view of not only criminological subjects but also other subjects which 
are liable to Department of Criminology. 

Keywords: security, criminality, university education, criminology, criminality control 

 
Abstrakt: 
Obsah príspevku poukazuje na problematiku vzdelávania študentov Akadémie Policajného zboru 
v Bratislave v odboroch 8.3.1 ochrana osôb a majetku a odbore  8.3.2 bezpečnostné verejno-
právne služby so zameraním sa na kriminalitu a prevenciu kriminality pohľadom predovšetkým 
predmetov kriminológie, no aj ďalších predmetov, ktorých výučbu na jednotlivých stupňoch 
vysokoškolského vzdelávania zabezpečuje Katedra kriminológie. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, kriminalita, vysokoškolské vzdelávanie, kriminológia, kontrola 
kriminality 

Úvod 
„Bezpečnosť je stav, v ktorom je zachovaný mier a bezpečnosť štátu, jeho 

demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, 
základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie občanov, majetok 
a životné prostredie.“[12] 

 

Ústredným motívom problematiky bezpečnostného prostredia je bezpečnosť, ktorá 
je jednou z východiskových podmienok existencie a rozvoja akejkoľvek entity. 
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Zaistenie bezpečnosti (jednotlivca, skupiny, štátu, spoločnosti) je z tohto dôvodu 
dôležitou súčasťou činnosti subjektu. [7] 

Laicky možno pojem bezpečnosť charakterizovať ako všetko to, čo robíme alebo 
s čím prichádzame do kontaktu a nespôsobuje nám žiadnu ujmu, prípadne je možnosť 
vzniku nejakej škody minimalizovaná na prijateľnú mieru. Bezpečnosť môžeme chápať 
aj ako istota; ochranu; zabezpečenie: (osobná bezpečnosť; bezpečnosť práce; bezpečnosť 
jazdy; systém kolektívnej bezpečnosti; bezpečnosť štátu). V odborných publikáciách je 
bezpečnosť charakterizovaná dvoma prístupmi. Prvý prístup hovorí, že „požadovaná 
úroveň bezpečnosti je dosiahnutá vtedy, keď pre normálny (štandardný) priebeh 
činnosti (chod systému) nie je potrebné prijímanie špecifických opatrení.“ Druhý 
prístup tvrdí, že „bezpečnosť je stav, keď ochrana chránených záujmov je v takej rovine, 
že riziko ich poškodenia je obmedzené.“ [6] 

Bezpečie je najčastejšie chápané ako bezpečné miesto, vytvárané vo vzťahu 
k objektu pozitívnymi vplyvmi. Tiež chráni živé organizmy proti negatívnym vplyvom 
a tým mu umožňuje plnenie ostatných životných funkcií. Svanson a Andersson 
vo svojich štúdiách definovali bezpečie ako stav respektíve situáciu, ktorá sa vyznačuje 
primeranou kontrolou nad fyzickým, morálnym alebo materiálnym ohrozením, ktoré 
prispieva k vnímaniu vlastnej ochrany pred nebezpečenstvom. Autori vymedzili dve 
dimenzie definovania bezpečia. Prvou je objektívna dimenzia reprezentujúca reálne 
riziko a druhou je subjektívna dimenzia týkajúca sa osobných vnútorných pocitov, resp. 
vnímania pocitu bezpečia.[5]  

S pojmami bezpečnosť a bezpečie teda úzko súvisí pojem pocit bezpečia. Pocit 
bezpečia, alebo jeho opak pocit obavy z trestnej činnosti, patrí v súčasnej kriminológii 
k najčastejšie skúmaným fenoménom. (Zisťovaniu pocitu bezpečia občanov sa 
zaoberali prostredníctvom realizácie výskumov predovšetkým verejnej mienky viaceré 
inštitúcie aj na Slovensku.) 

Pocit bezpečia môžeme popísať ako psychologický stav, kedy sa jednotlivec 
v danej situácii na danom mieste a v danom čase cíti bezpečne, prípadne naopak, 
pociťuje nebezpečenstvo či strach. K tejto psychickej reakcii môže dôjsť ak je človek 
vystavený stresujúcej situácii, ktorá môže byť podmienená viacerými faktormi.  

K pocitu bezpečia vo výraznej miere prispievajú aj informácie týkajúce sa miery 
kriminality a jej vývoja, ktoré patria medzi dôležité indikátory stavu spoločenskej 
situácie. Samotná kriminalita ako negatívny spoločenský jav a jej parametre nie sú 
sledované len príslušníkmi Policajného zboru, ale aj širokou odbornou i laickou 
verejnosťou. Práve z uvedeného dôvodu je potrebné pristupovať k ich hodnoteniam 
veľmi opatrne. Hlavným zdrojom informácií o zmenách a vývoji celkovej evidovanej 
kriminality zostávajú, okrem iných, štatistické údaje o trestných činoch zaznamenávané 
políciou. Evidenčno-štatistický systém kriminality , nazývaný aj ako „Štatistiky 
Policajného zboru“ vypovedajú len o kriminalite oficiálne evidovanej, nezahŕňajú však 
kriminalitu reálnu, ktorá je na základe názorov odborníkov podstatne vyššia. Vyšší je 
hlavne počet trestných činov, pre ktoré je charakteristická vysoká latencia a sú to 
predovšetkým mravnostné trestné činy, majetkové trestné činy a pod., t. j. trestné činy, 
ktoré sa bezprostredne dotýkajú občanov a na ich výskyt v mieste ich bydliska sú 
najvnímavejší. (Informácie získané na základe výskumu realizovaného pri riešení 
vedecko-výskumnej úlohy zameranej na zisťovania pocitu bezpečia vybraných skupín 
obyvateľov vybraných miest Slovenskej republiky a Poľskej republiky v roku 2013 
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a tiež riešenia vedecko-výskumnej úlohy „Prognóza vývoja kriminality a jej kontrola 
v Slovenskej republike“ realizovaného v 2014 - 2015). Stav kriminality je veľmi citlivý 
aj na permanentné úpravy zákonov a iných právnych noriem, ktoré sa pri evidencii stavu 
kriminality nezohľadňujú (či už zámerne alebo pre ich nedocenenie).  

Pocit bezpečia občanov môže byt výrazne ovplyvnený, pozitívne, aj informáciami 
o stave kontroly kriminality a realizáciou preventívnych aktivít v ich okolí, čí 
priestorov, v ktorých sa počas dňa (pracovisko, cesta na pracovisko, nákupné centrá 
a pod.)  

Kontrola kriminality v súčasnom chápaní zahŕňa preventívny a represívny prístup 
k zamedzovaniu vzniku kriminality v spoločnosti a regulácií jej stavu. Tento pojem sa 
v súčasnosti spája s plnením úloh spoločnosti a štátu pri ochrane občanov 
pred kriminalitou. Zahŕňa všetky spoločenské inštitúcie, stratégie a tiež sankcie, ktorých 
cieľom je dosiahnutie konformity správania sa občanov vo sfére regulovania normami 
trestného práva. Tento pojem zodpovedá v minulosti používanému pojmu „boj 
s kriminalitou“, ktorý ale pôsobil militantne a v dôsledku nadmerného používania tiež 
častého spájania skôr z represiou sa stal skôr len frázou. Kontrola kriminality je 
súčasťou širšie chápanej sociálnej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie konformity 
správania sa občanov v danej spoločnosti vôbec. Pričom prostriedkami sociálnej 
kontroly sú napríklad právo, morálka, náboženstvo, výchova a v neposlednom rade 
trestné právo (v tejto súvislosti hovoríme aj o trestnoprávnej sociálnej kontrole).[4] 

Nástrojom kontroly kriminality je kriminálna politika, ktorú  môžeme vymedziť 
ako úvahy a opatrenia spoločnosti a štátu s cieľom znížiť počet trestných činov. 
Ťažiskom kriminálnej politiky je oddávna úsilie o inováciu trestného práva. Niekedy 
býva preto stotožňovaná s jeho reformou. Sústreďuje sa na problematiku kriminalizácie 
a dekriminlizácie a na usporiadanie systému kontroly kriminality.[2 ][1] 

S kriminálnou politikou veľmi úzko súvisí pojem bezpečnostná doktrína, ktorú 
môžeme charakterizovať ako teoretický zdôvodnený súbor základných zásad a smerníc, 
z ktorých vychádza praktická činnosť štátnych orgánov, ďalších inštitúcii a jednotlivých 
občanov pri zabezpečení verejnej bezpečnosti a pri ochrane verejného poriadku a to 
v rámci určitého ústavného systému“. Podľa Zapletala doktrína je skôr vyjadrením 
žiadúceho stavu k dosiahnutiu ktorého smeruje bezpečnostná politika. Doktrína je skôr 
teóriou, ktorá pripúšťa  niekoľko variant  praktickej realizácie. Teda pojem „ 
bezpečnostná doktrína“ sa do výraznej miery prekrýva s pojmom „kriminálna 
politika“ v zmysle koncepčného či vedeckého chápania.[3] 

Pocit vnímania bezpečia občanmi  je úzko spojení s vnímaním výskytu 
negatívnych spoločenských javov, akým určite je aj kriminalita. Kriminalita je teda 
súhrn rozmanitých trestných činov spáchaných, na určitom území za určité časové 
obdobie určitými páchateľmi. Súhrn v tomto prípade nepredstavuje iba číselný údaj, ale 
organický súhrn trestných činov, ktorý v sebe zahŕňa aj kvalitatívnu stránku, ktorej 
znakmi sú: masovosť javu (spoločenský jav), sociálnosť javu (prebieha v sociálnom 
prostredí – spoločenstve), trestno-právny charakter javu a trestnú činnosť ako súhrn 
trestných činov. 

Vzhľadom na stupeň nebezpečia, ktoré znamená antisociálne správanie, stanovuje 
spoločnosť jeho znaky (subjekt – subjektívna stránka, objekt – objektívna stránka 
trestného činu). Ich posudzovanie prislúcha orgánom činným v trestnom konaní. 
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Kriminalita je teda taká forma deviantneho správania, ktorá je v rozpore s normami, 
uvedenými v Trestnom zákone. [3]. 

V nasledujúcej časti príspevku sa budeme venovať predovšetkým príprave 
a vysokoškolskému vzdelávaniu príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ďalších 
bezpečnostných služieb na Akadémii Policajného zboru v Bratislave s ohľadom 
na profil absolventov v dvoch Študijných programoch: Bezpečnostno-právna ochrana 
osôb a majetku, konkrétne v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku 
a Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe v študijnom odbore 8.3.2 
Bezpečnostné verejno-správne služby s podrobnejším zameraním sa na prípravu v rámci 
predmetov, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra kriminológie Akadémie Policajného 
zboru v Bratislave. 

Zohľadnením profilu absolventa zmienených programov, kedy bude dôraz kladený 
na profil absolventa bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia študijného programu 
Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku, konkrétne, že „absolvent študijného 
programu v prvom stupni vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore Ochrana osôb 
a majetku získa teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na zvládnutie 
povolania v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách. Je schopný samostatne 
vykonávať špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku a 
manažérske funkcie na nižších stupňoch riadenia...“.[8] A tiež, že „absolvent 
študijného programu je schopný analyzovať bezpečnostné prostredie, vykonávať 
bezpečnostné analýzy, navrhovať a prijímať vhodné riešenia na ochranu osôb a majetku 
aj pri mimoriadnych a krízových situáciách. Ďalej tiež získa znalosti, ktoré mu umožnia 
efektívne riadiť tímy pracovníkov na strednom a vyššom stupni riadenia, organizovať 
súčinnosť a koordinovať činnosti s inými subjektmi. Dokáže samostatne viesť 
bezpečnostné akcie a prevziať zodpovednosť za správnosť riešenia danej bezpečnostnej 
situácie...“.[9] 

Zohľadnením skutočnosti, že ak chceme jav akým je kriminalita eliminovať, či 
predchádzať mu, musíme ho najprv dokonale spoznať, budeme pozornosť venovať 
predovšetkým „kriminologickým“ predmetom, výučbu ktorých zabezpečuje skôr 
uvedená katedra kriminológie, ktorá patrí k základným pracoviskom akadémie 
slúžiacim na zabezpečenie pedagogickej a vedeckej činnosti v dvoch relatívne 
samostatných skupinách študijných predmetoch pre oblasť kriminológie a penológie.  

 

1. Výučba „kriminológie“ na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  

Výrazný podiel na príprave vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov v radoch 
polície mala a má aj Katedra kriminológie, ktorej pôsobenie ako samostatnej katedry 
v rámci štruktúry Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa transformovalo v prvých 
rokoch činnosti akadémie, konkrétnejšie v akademickom roku 1994/1995. [10, 11] 

Do uvedeného obdobia bola výučba kriminológie garantovaná katedrou trestného 
práva a kriminológie [11], teda podobne ako je to aj v súčasnosti na právnických 
fakultách, napríklad Univerzity Komenského v Bratislave a Trnavskej univerzity 
v Trnave. Od uvedeného roku až doteraz zabezpečuje výučbu premetov „kriminológia“ 
samostatne pôsobiaca katedra kriminológia, ktorá sa etablovala v rámci štruktúry 15 
katedier zabezpečujúcich prípravu vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne 
zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva 
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vnútra Slovenskej republiky a pre ďalšie štátne a neštátne bezpečnostné služby. Rozvoj 
kriminológie umožňuje skvalitniť vysokoškolskú výučbu budúcich policajtov a ďalších 
odborníkov.  

1.1. Kriminológia ako predmet výučby na Akadémii Policajného zboru v Bratislave 
Kriminológia ako premet výučby mal v rámci študijného odboru „Bezpečnostná 

služba“ a jeho študijných programov, ktoré určovali profil absolventa už od roku 1992 
svoje miesto. V období rokov 1992 až 1994 predmet kriminológia bol zaradený v rámci 
učebných plánov štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave medzi povinné 
premety. V období rokov 1994/1995 až do akademického roku 2008/2009 spadal 
predmet medzi predmety užšieho základu študijného odboru. Až do uvedeného 
akademického roku mali študenti so študijným zameraním poriadková polícia (PP), 
dopravná polícia (DP), hraničná a cudzinecká polícia (HCP) a ochrana určených osôb 
a objektov možnosť si zvoliť ako jeden z voliteľný štátnicových premetov aj predmet 
kriminológia.  

Kriminológia ako premet výučby je v súčasnosti akreditovaný v dennej aj 
v externej forme v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku v rámci študijného 
programu Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku ako povinné premety 
v bakalárskom aj v magisterskom programe štúdia. Kriminológia si v súčasnosti našla 
svoje miesto opäť aj v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-právne služby 
v študijnom programe Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe, kde predmet 
prevencia kriminality je koncipovaný ako predmet povinne voliteľný a predmet 
kriminológia je v súčasnosti koncipovaný ako povinný premet pre študentov 2. ročníka 
magisterského stupňa štúdia.  

 

Tab. 1 Zoznam predmetov „kriminológie“ vyučovaných na Akadémii Policajného 
zboru v Bratislave 

Názov 
predmetu 

Študijný program Študijný 
odbor 

Ročník 
stupeň / IN 

Ročník 
Stupeň / EX 

Kriminológia 1 
 

Bezpečnostno-právna 
ochrana osôb a majetku 

8.3.1 2. roč.  
Bc. 

2. roč.  
Bc. 

Kriminológia 2 
 

Bezpečnostno-právna 
ochrana osôb a majetku 

8.3.1 2. roč.  
Mgr. 

2. roč.  
Mgr. 

Prevencia 
kriminality 
 

Bezpečnostno-právne 
služby vo verejnej správe 

8.3.2 2. roč.  
Bc. 

3. roč.  
Bc. 

Kriminológia  
 

Bezpečnostno-právne 
služby vo verejnej správe 

8.3.2 2. roč.  
Mgr. 

2. roč.  
Mgr. 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkou 

Kriminológia našla uplatnenie aj na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania 
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, konkrétne v študijnom odbore 8.3.1 
Ochrana osôb a majetku v rámci výučby predmetu metodológia kriminologického 
výskumu a tiež ako predmet „kriminológia“ ako povinný predmet pre absolventov 
špecializačného policajného štúdia a študentov konverzného štúdia v rámci 8.3.1 
v 3. roč. bakalárského stupňa vyskokoškolského štúdia. 
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2. Kriminalita ako spoločenský jav v obsahu TP predmetov, výučbu ktorých 
zabezpečuje katedra kriminológie  

O kriminalite ako negatívnom spoločenskom jave pojednáva obsah viacerých 
predmetov prednášaných v rámci vysokoškolskej výučby na Akadémii Policajného 
zboru v Bratislave na katedrách s právnym zameraním a tiež na katedrách, v rámci 
ktorých sa profilujú špecializácie študentov, samozrejme vždy pohľadom zamerania 
jednotlivých katedier a predmetov, ktorých výučbu zabezpečujú.  

V nasledujúcej časti príspevku bude pozornosť upriamená na kriminalitu 
pohľadom kriminológie, t .j. multidisciplinárnej vedy o kriminalite ako negatívnom 
hromadnom spoločenskom jave, o jej stave, štruktúre a dynamike, podmienkam 
a príčinám, ktoré ju vyvolávajú alebo ovplyvňujú jej páchanie, o jej páchateľoch a jej 
obetiach ako aj o jej prevencii, skúmaní a prognózovaní. 

2.1. Predmety „kriminológia“ vyučované v rámci študijného odboru Ochrana osôb 
a majetku v rámci absolvovania študijného programu Bezpečnostno-právna 
ochrana osôb a majetku 
Prvým predmetom, výučbu ktorého zabezpečujú pedagogickí pracovníci katedry 

kriminológie je predmet „Kriminológia 1“, ktorý je vyučovaný v rámci študijného 
odboru Ochrana osôb a majetku v rámci absolvovania študijného programu 
Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku na bakalárskom stupni štúdia. Jeho 
absolvovaním študenti nadobúdajú vedomosti a zručnosti z kriminológie, predovšetkým 
z jej všeobecnej časti potrebné k štúdiu osobitnej časti kriminológie. Po absolvovaní 
predmetu by mali študenti vedieť charakterizovať pojmy súvisiace s kriminalitou ako 
spoločenským javom, s prevenciou kriminality ako aj ďalšie teoretické pojmy 
vzťahujúce sa na všeobecnú i osobitnú časť kriminológie. Ďalej by mali vedieť 
analyzovať informácie súvisiace so stavom, štruktúrou a dynamikou vybraných druhov 
kriminality, tiež poznať základné príčiny a podmienky kriminality, typológie osobnosti 
páchateľa i obetí vybraných trestných činov. Po úspešnom absolvovaní štúdia by mali 
vedieť získané vedomosti aplikovať pri navrhovaní a realizácii účinnej prevencie 
kriminality v praktických činnostiach na jednotlivých úsekoch systémov bezpečnostnej 
ochrany osôb a majetku. 

Okrem samotného vymedzenia pojmu kriminológia a definície kriminológie sa 
študenti oboznamujú s predmetom kriminológie, t. j. s vymedzením kriminality, 
delikvencie, negatívnych spoločenských javy, protispoločenskej činnosti, tiež 
s funkciami kriminológie, jej rozvojom a jej úlohami a vednými odbormi s ňou 
súvisiacimi. Ďalej sú im poskytnuté informácie o význame kriminológie pre policajnú 
teóriu a prax.  

Dôraz v rámci prednášaných tém vo všeobecnej časti kriminológie: 
Fenomenológia kriminality; Etiológia kriminality; Prevencia kriminality; Osobnosť 
páchateľa kriminality; Osobnosť obete trestnej činnosti; Kriminalita mládeže; Drogy 
a kriminalita; Majetková kriminalita; Násilná kriminalita; Organizovaná kriminalita; 
Mravnostná kriminalita; Hospodárska kriminalita; Recidíva a kriminalita; Kriminalita 
páchaná minoritnými skupinami; Rasovo motivovaná TČ; je kladený nielen na poznanie 
aktuálneho stavu, štruktúru a dynamiku kriminality, zdrojov jej evidencie tiež jej 
podmienkam a príčinám páchania (politickým, legislatívnym, sociálno-ekonomickým 
a kultúrnym príčinám a podmienkam páchania kriminality a významu ich poznania 
z celospoločenského hľadiska, ako aj s prihliadnutím na niektoré ich regionálne 
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hľadiská). Pozornosť je venovaná páchateľom a obetiam trestnej činnosti, prevencii 
kriminality a v neposlednom rade dôkladnému poznaniu stavu, štruktúry, dynamiky 
a páchateľom vybraných druhov kriminality, akými sú násilná, mravnostná a majetková 
kriminalita a tiež ich prevencii. 

V rámci osobitnej časti kriminológie je pozornosť venovaná problémom drog, ich 
deleniu, drogovým závislostiam ako významnému kriminogénnemu faktoru drogovej 
kriminality a jej fenomenológii, etiológii a tiež prevencii drogovej kriminality. 
Významná pozornosť sa venuje kriminalite mladistvých a delikvencia maloletých osôb, 
jej znakom, fenomenológii, etiológii a prevencii. Medzi prednášané témy patrí určite aj 
problematika organizovanej kriminality a jej znakov, charakteristike skupín 
mafiánskeho typu a zločineckých zoskupení. Súčasťou prednášanej témy je aj 
fenomenológia, etiológia a prevencia organizovanej kriminality. 

Medzi ďalšie druhy kriminality, ktorým je venovaná pozornosť patrí určite aj 
hospodárska kriminalita a k prednášaným témam patria aj témy zamerané na kriminalitu 
páchanú cudzincami a tiež vymedzenie recidívy kriminality z hľadiska trestno-
právneho, kriminologického a penologického. Obsah prednášky je venovaný aj 
charakteristike kriminality páchanej recidivistami, druhom recidívy, fenomenológii, 
etiológia a prevencia kriminality páchanej recidivistami. 

V rámci obsahu tematického plánu predmetu našla uplatnenie aj problematika 
„environmentálnej kriminality“, druhom napadnutých objektov, jej fenomenológii, 
etiológii, jej prevencii a tiež problematika kriminality páchanej minoritnou komunitou 
voči majoritnému obyvateľstvu, majoritného obyvateľstva voči minoritnej komunite 
a kriminalita páchaná vo vnútri minoritnej komunity, jej príčiny a podmienky, možnosti 
jej prevencie.  

Poslednou prednášanou témou v rámci zmieneného predmetu je téma rasovo 
motivovaná kriminalita, v rámci ktorej je venovaná pozornosť príčinám a podmienkam 
jej páchania, charakteristike páchateľov rasovo motivovanej kriminality a možnostiam 
jej prevencie.  

Na magisterskom stupni štúdia študijného odboru Ochrana osôb a majetku 
v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, katedra 
zabezpečuje výučbu predmetu „Kriminológia 2“ absolvovaním ktorého študenti 
získavajú ucelený systém poznatkov z nadstavbovej časti kriminológie. Získavajú 
vedomostí o aktuálnych najzávažnejších aspektoch páchania trestnej činnosti 
v Slovenskej republike (SR), o vývojových trendoch kriminality v SR, ktoré využívajú 
pri analyzovaní fenomenológie a etiológie nových druhov trestnej činnosti. Ďalej si 
osvojujú vedecké prístupy k analýze stavu, štruktúry a dynamiky nových druhov 
kriminality, ktoré so sebou „priniesol“ vývoj spoločnosti, tiež vedecké prístupy 
k spoznaniu príčin a podmienok, osobnosti páchateľa i obetí trestných činov ako aj 
k stanoveniu účinných opatrení k prevencii kriminality. Po úspešnom ukončení štúdia 
študenti tieto vedomosti a zručnosti uplatnia pri identifikácii, analyzovaní a hodnotení 
rizík a ohrození súvisiacich s ochranou osôb a majetku.  

Pozornosť v obsahu tematického plánu je venovaná nasledujúcim témam, 
konkrétne: Nové smery v kriminológii; Osobnosť páchateľa a osobnosť obete 
vybraných druhov TČ; Aktuálne preventívne programy; Masmédiá a kriminalita; 
Kriminologický výskum; Kriminologické prognózovanie; Alkoholizmus a kriminalita; 
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Patologické hráčstvo a kriminalita; Počítačová kriminalita; Kriminalita v doprave; 
Kriminologické aspekty korupcie; Finančná kriminalita; Extrémizmus a terorizmus; 
Kriminalita páchaná na mládeži, ženách a na senioroch, venovaná predovšetkým 
poukázaním na možnosti páchania nových, „moderných“ foriem kriminality, 
na oboznámenie sa s obsahom preventívnych programov, ktoré sa v súčasnosti 
vykonávajú v rámci SR na celoštátnej a regionálnej úrovni v rámci prevencie 
kriminality, tiež charakteristike masmédií, ich deleniu a ich kladnému a negatívnemu 
vplyvu na páchanie kriminality.  

V rámci obsahu predmetu na magisterskom stupni je pozornosť venovaná témam, 
ktoré sú pre „modernú“ spoločnosť charakteristické, ako napríklad vzťahu alkoholizmu 
a kriminality, či vplyvu patologického hráčstva na páchanie kriminality. Pozornosť pri 
prednášaných témach je venovaná oboznámeniu sa s počítačovou kriminalitou, s jej 
znakmi a formami, fenomenológiou, možnosťami škodlivosti „virtuálnemu priestoru“ 
a prevenciou počítačovej kriminality.  

Kriminalita v doprave v dobe nárastu dopravných prostriedkov určite patrí 
zaslúžene miesto medzi prednášanými témami. Veľký dôraz v rámci prednášaných tém 
je kladený na problematiku korupcie s dôrazom na korupciu v Policajnom zbore a tiež 
na finančnú kriminalitu, na výskyt prejavov extrémizmu a jeho najradikálnejšej formy 
terorizmus. Výraznú pozornosť si zaslúžila aj problematika kriminality páchanej 
na mládeži, ženách a na senioroch, jej fenomenológia, etiológia a prevencia, podstata 
a druhy domáceho násilia a v neposlednom rade aj význam štátnych a neštátnych 
subjektov prevencie kriminality v tejto oblasti. 

Získavanie informácii s sledovaných javov nie je možné bez kriminologického 
výskumu, ktorý je prednášaný v základnej forme na magisterskom stupni a pozornosť 
je upriamená aj na kriminologické prognózovanie Teda na druhy a fázy 
kriminologického výskumu, projekt kriminologického výskumu a jeho obsah 
a spracovanie, tiež metódy a techniky kriminologických výskumov a vymedzenie 
kriminologického prognózovania, druhov a funkcii prognóz, metód prognózovania, 
výberu prognostických expertov, verifikácii prognóz. 

2.2. Predmety „kriminológia“ vyučované v rámci študijného odboru Bezpečnostné 
verejno-správne služby v  študijnom programe Bezpečnostno-právne služby vo 
verejnej správe 
V študijnom odbore Bezpečnostné verejno-správne služby v rámci absolvovania 

študijného programu Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe je v rámci 
bakalárskeho stupňa štúdia vyučovaný predmet „Prevencia kriminality“, absolvovaním 
ktorého študenti nadobudnú teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na 
spracovanie návrhov a realizáciu preventívnych projektov a programov. Získavajú 
potrebné vedomosti o obsahu, o štruktúre a organizácii, ako aj o subjektoch prevencie 
kriminality v SR a taktiež EÚ. V rámci výučby predmetu sú im sprístupnené Stratégie 
prevencie kriminality v krajinách EÚ a v SR a poznatky o subjektoch realizácie 
prevencie ako aj o konkrétnych realizovaných projektoch. Po jeho absolvovaní by 
študenti mali mať prehľad o ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré 
tvoria legislatívny rámec prevencie kriminality v SR. Po absolvovaní predmetu sa 
predpokladá, že študenti budú schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti do 
praktických činnosti v organizáciách verejnej správy na úrovni ústrednej a miestnej 
štátnej správy a územnej samosprávy. 
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V rámci obsahu tematického plánu sú študentom poskytnuté v rámci prednášok, 
cvičení a seminárov podrobnejšie informácie k témam: Úvod do predmetu; Právne 
aspekty prevencie kriminality; Systém a organizácia prevencie kriminality v SR; Systém 
prevencie a organizácia prevencie v EÚ; Prevencia kriminality mládeže a proti mládeži 
na celoštátnej a regionálnej úrovni; Prevencia kriminality súvisiaca s návykovými 
látkam na celoštátnej a regionálnej úrovni a Aktuálne preventívne projekty v EÚ. 

V študijnom odbore Bezpečnostné verejno-správne služby je v rámci 
magisterského stupňa štúdia v rámci absolvovania študijného programu Bezpečnostno-
právne služby vo verejnej správe vyučovaný predmet „Kriminológia“, absolvovaním 
ktorého študenti nadobúdajú vedomosti a zručnosti z kriminológie, predovšetkým z jej 
všeobecnej časti potrebné k štúdiu osobitnej časti kriminológie. Po absolvovaní 
predmetu študenti vedia charakterizovať pojmy súvisiace s kriminalitou ako 
spoločenským javom, s prevenciou kriminality ako aj ďalšie teoretické pojmy 
vzťahujúce sa na všeobecnú i osobitnú časť kriminológie. Ďalej by mali vedieť 
analyzovať informácie súvisiace so stavom, štruktúrou a dynamikou vybraných druhov 
kriminality, budú poznať základné príčiny a podmienky kriminality, typológie 
osobnosti páchateľa i obetí vybraných trestných činov. Po úspešnom absolvovaní štúdia 
by mali vedieť tieto vedomosti aplikovať pri navrhovaní a realizácii účinnej prevencie 
kriminality v praktických činnostiach v organizáciách verejnej správy na úrovni 
ústrednej a miestnej štátnej správy a územnej samosprávy.  

V rámci prednášok, cvičení a seminárov v súlade s obsahom tematického plánu sú 
študentom poskytnuté podrobnejšie informácie k témam: Úvod do kriminológie; 
Kriminologické teórie; Prevencia kriminality; Osobnosť páchateľa kriminality; 
Fenomenológia kriminality; Etiológia kriminality; Osobnosť obete trestnej činnosti; 
Kriminalita mládeže; Drogy a kriminalita; Majetková kriminalita; Násilná kriminalita; 
Organizovaná kriminalita; Mravnostná kriminalita; Hospodárska kriminalita; Recidíva 
a kriminalita; Kriminalita páchaná minoritnými skupinami; Rasovo motivovaná TČ. 

Poznámka autorky: Rozsah tém je zhodný s rozsahom tém predmetu 
„Kriminológia 1“, ktorý je vyučovaný v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku 
v rámci absolvovania študijného programu Bezpečnostno-právna ochrana osôb 
a majetku na bakalárskom stupni štúdia, no v študijnom odbore Bezpečnostné verejno-
správne služby je v rámci magisterského stupňa štúdia študijného programu 
Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe je pre jednotlivé témy vytvorený väčší 
časový priestor, teda je pri nich väčšia hodinová saturácia. 

2.3. Kvalifikačné práce spracované v rámci predmetov „kriminológia“  
Témy záverečných prác zaoberajúce sa kriminologickou problematikou sú 

študentmi vyhľadávané a spracované jednak vo forme prác ŠVOČ, Bakalárskych prác 
na prvom a podobne aj Diplomových prác na druhom stupni vysokoškolského štúdia na 
Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Záujem o kriminologické témy prejavovali 
do roku 2009 a tiež od roku 2017 študenti aj v rámci prípravy na rigorózne konanie - 
spracovaním rigoróznej práce a v neposlednom rade, kriminologické témy sú aj 
predmetom spracovania dizertačných prác v rámci tretieho stupňa vysokoškolského 
štúdia na Akadémii PZ vo vednom  odbore 92-65-9 Kriminológia, Kriminalistika. 
Problematika kriminológie je otvorenou aj pre habilitačné konania na Akadémii PZ 
v rámci už spomínaného vedného odboru Kriminológia, Kriminalistika. 
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Každoročne bolo Katedrou kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave 
od roku 1992 až do roku 2005 (ak. rok 2004/2005) vypísaných a tiež obhájených 
v priemere 15 prác. Od roku 2005 (ak. rok 2005/2006) až do roku 2009 (ak. rok 
2008/2009) bolo obhájených spolu 244 prác. Od roku 2009/2010 až do roku 2016/2017 
bolo obhájených spolu takmer 331 diplomových a bakalárskych prác.  

Ako už bolo skôr uvedené, jav ktorému chceme predchádzať, alebo jeho výskyt 
eliminovať, mali by sme dokonale poznať. Preto aj témy boli zamerané na skúmanie 
kriminality a jej jednotlivé druhy a tiež možnosti a nové formy páchania trestnej 
činnosti. Podmienkou záverečných kvalifikačných prác je, že v rámci ich štruktúry je 
minimálne jedná kapitola zaoberajúca sa kontrolou alebo prevenciu kriminality. 
V obsahu magisterských prác je tiež podmienkou, že musia obsahovať empirickú časť, 
v rámci ktorej sú riešené problémy súvisiace s kriminalitou a negatívnymi 
spoločenskými javmi a faktormi, ktoré ich ovplyvňujú formou prieskumov. Súčasťou 
ktorej je aj sumarizácia doteraz známych a získaných poznatkov o kontrole, či prevencii 
sledovaných javov a zároveň sú v rámci kvalifikačnej práce uvedené aj odporúčania pre 
policajnú prax spracované na základe poznatkov získaných z prieskumov. Študenti - 
spracovatelia kvalifikačných prác a tiež ich vedúci prác aj takouto formou prispievajú k 
skvalitneniu prípravy pracovníkov bezpečnostných služieb. 

Záver 
Pokladáme za dôležité venovať pozornosť príprave budúcich odborníkov v oblasti 

bezpečnosti, tak aby sa vedeli nielen zorientovať v priestorovom rozložení negatívnych 
spoločenských javov, ale aby aj dokázali analyzovať okrem samotnej kriminality aj 
rôzne druhy rizík a to najmä s ohľadom na veľký rozmach a rozvoj informačných 
technológií.  

Obsah učebných predmetov je priebežne aktualizovaný o najnovšie vedecké 
poznatky získané vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti obchodovania 
s ľuďmi, zisťovania výskytu extrémizmu a jeho radikalizácii, či pocitu bezpečia 
obyvateľov, zisťovania úrovne právneho povedomia obyvateľov a pod., tiež o poznatky 
získané zo vzdelávacích modulov CEPOLu a o úlohy vyplývajúce zo „Stratégie 
prevencie kriminality“, „Stratégie vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov 
rómskej národnostnej menšiny“, Akčného plánu Národnej protidrogovej stratégie na 
roky 2009 - 2012, koncepcie boja proti extrémizmu a ďalších strategických dokumentov 
atď.  

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že skvalitňovaním obsahu 
tematických plánov a aktualizácii obsahu jednotlivých prednášaných tém predovšetkým 
implementáciou informácií získaných z kriminologických výskumov skvalitňujeme 
prípravu odborníkov pôsobiacich v bezpečnostných službách, konkrétne v rámci 
prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pripravujúcich sa v rámci štúdia na 
Akadémií Policajného Zboru v Bratislave na všetkých troch stupňoch vysokoškolského 
štúdia v odboroch 8.3.1 ochrana osôb a majetku, ako aj príprave odborníkov v odboroch 
a 8.3.2 predovšetkým v rámci štúdia predmetov, výučbu ktorých zabezpečuje, 
samozrejme okrem ďalších 14 katedier aj Katedra kriminológie Akadémie Policajného 
zboru v Bratislave.  



   

 

 

239 

 

Bezpečnosť a kriminalita optikou vzdelávania na Akadémii Policajného 
zboru v Bratislave 

Magdaléna ONDICOVÁ 

Zoznam použitej literatúry 

[1] GŘIVNA, T., SHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vyd. Praha 
: Wolters Kluwer, a. s. 2014. 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3 

[2] KOLEKTÍV AUTOROV. Kriminológia – všeobecná časť, 1. diel. Bratislava : 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2003, 106 s., ISBN 80-8054-298-8. 

[3] ONDREJKOVIČ, P., BREZÁK, J., LUBELCOVÁ, G., VLČKOVÁ, M. 2000. 
Sociálna patológia., Bratislava : Vydavateľstvo SAV VEDA, 2000. 270 s. ISBN 
80-224-0616-3. 

[4] ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie, díl I. Obecná část. (třetí upravené vydáni) 
Praha : Policejní akadémie ČR, 1998, 128 s. ISBN 80-85981-87-4-3. 

 [5] TOMKOVÁ, J. 2013. Vzťah medzi vnímaním bezpečia a hodnotovou orientáciou, 
s. 2. Človek a spoločnosť. Internetový časopis [on line] [cit 10-10-2018] 
Dostupné na 
http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=6CD467587N3LN3RKF 
5U5JHU4 

 [6] LAML, R. 2008. (Národná) bezpečnosť [online]. Bratislava : Fórum 
pre medzinárodnú politiku, 2008. [on line] [cit 10-10-2018] Dostupné 
na internete:http://www.mepoforum.sk/bezpecnostna-
politika/slovnik/bezpecnost-narodna-bezpecnost/ 

[7] LAML R. 2014. K problematike ponímania bezpečnostného prostredia. Pojmy 
a problémy.17. január 2014. [on line] [cit 10-10-2018] Dostupné na 
http://mepoforum.sk/bezpecnost/terminologia/k-problematike-ponimania-
bezpecnostneho-prostredia-roman-laml/ 

[8] Profil absolventa Študijný program: 8.3.1 – Bc. [on line] [cit 10-10-2018] 
Dostupné na internete http://akademiapz.sk/profil-absolventa-st-progr-831-bc 

[9] Profil absolventa Študijný program: 8.3.1 – Mgr. [on line] [cit 10-10-2018] 
Dostupné na internete http://akademiapz.sk/profil-absolventa-st-progr-831-mgr 

[10] Študijná príručka, akademický rok 1992/1993. Bratislava : Akadémia Policajného 
zboru v Bratislave. 1992, s. 42.  

[11] Študijný program, akademický rok 1994/1995. Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru v Bratislave. 1994, s. 47. 

[12] Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z., v čl.1  

 

Autorka: 
1Magdaléna Ondicová – Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 

Bratislava, Slovenská republika, e-mail: magdalena.ondicova@minv.sk  

 



 
12. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie 
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA 

ÚNIA 2018 
Košice, 08.-09.11.2018, ISBN  978-80-8185-029-5      

 

 

240 

  

Internal and External Determinants of Economic 
Security - Evidence from Poland   

 
 Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty bezpieczeństwa 

ekonomicznego na przykładzie Polski 
 

Iwona PAWLAS1 

 
1University of Economics in Katowice, 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland 

Abstract:  

Economic security of a national economy is necessary for its current functioning and future 
development. Economic security results from a number of internal and external factors. Internal 
determinants of economic security of a country include: level of economic development and pace of 
economic growth, situation in public finance sector (both general government deficit and general 
government gross debt), inflation situation, labour market situation, income inequalities as well as 
the character of socio-economic policy. External determinants of economic security embrace: 
globalisation processes, regional economic integration processes, international transfer of capital, 
international competition as well as socio-economic disparities in a globalised world economy 
resulting in differences in international competitiveness of nations. The main aim of the article is to 
identify and evaluate main determinants of economic security of Poland in the 2nd decade of the 21st 
century. The situation of Poland was compared to the European Union.  

Keywords: economic security, Poland, European Union. 

Abstrakt: 

Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarki narodowej jest niezbędne dla jej obecnego 
funkcjonowania oraz przyszłego rozwoju. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest pochodną wielu 
czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wewnętrzne determinanty bezpieczeństwa 
ekonomicznego obejmują: poziom rozwoju gospodarczego oraz dynamikę wzrostu gospodarczego, 
sytuację sektora finansów publicznych (zarówno w zakresie poziomu deficytu budżetowego, jak 
i skali długu publicznego), sytuację inflacyjną, sytuację na rynku pracy, występujące nierówności 
dochodowe, jak również charakter realizowanej przez państwo polityki społeczno-gospodarczej. 
Zewnętrzne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego obejmują: procesy globalizacji, procesy 
regionalnej integracji gospodarczej, międzynarodowe przepływy kapitałowe, międzynarodową 
konkurencję, nierówności społeczno-ekonomiczne w zglobalizowanej gospodarce światowej, które 
przekładają się na zróżnicowaną konkurencyjność międzynarodową gospodarek. Głównym celem 
artykułu jest identyfikacja i ocena głównych determinant bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w 
II dekadzie XXI wieku. Sytuacja Polski została przedstawiona na tle Unii Europejskiej.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne, Polska, Unia Europejska.  
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Introduction 
Poland is a relatively young democracy and a relatively young market economy. 

The processes of Poland’s economy transition and its opening in the area of international 
relations began in late 1980s and were continued through the 1990s [Zyblikiewicz 2001, 
p. 333]. Poland’s association with the European Communities (resulting from Europe 
Agreement which was signed in December 1991 and came into operation in February 
1994) and its accession to the structures of the European Union in May 2004 (according 
to Accession Treaty signed in April 2003 in Athens) should be viewed as cornerstones 
in terms of Poland’s integration with the world economy. Undoubtedly, the need for 
higher and higher economic security of Poland remains one of the top targets for both 
politicians and economists. The main objective of the article is to identify and evaluate 
main determinants of economic security of Poland in the 2nd decade of the 21st century. 
Due to the fact that economic security is a broad and multidimensional category, it was 
necessary to take into consideration many elements. Therefore, both internal and 
external determinants of economic security of Poland were studied. As far as internal 
factors of economic security are concerned, the study embraced: level of economic 
development and pace of economic growth, situation in public finance sector (general 
government deficit and general government gross debt), inflation situation, labour 
market situation, income inequalities, as well as the character of socio-economic policy. 
When it comes to external determinants of economic security of Poland, the analysis 
included: participation of Poland in globalization processes, its engagement in regional 
economic integration processes, Poland’s import and export of capital in the form of 
foreign direct. Moreover, changes in international competitiveness of Poland, expressed 
by changes in its position in competitiveness rankings prepared by World Economic 
Forum (Geneva) and International Institute for Management Development (Lausanne) 
were presented. Finally, recommendations for policy makers regarding economic policy 
aiming at economic security promotion were listed. 

1.  Economic security – theoretical aspects  
Economic security is one of key determinants of international security which is 

described as a set of relations and relationships in political, military and economic 
spheres. Economic security can be analysed in two areas: as a national economic 
security, relating to an individual state and as international economic security, being a 
sum of individual actions and activities of states in the area of security and relations 
among them. Security applies to all elements of the state – both territory, society and 
authorities. Economic security of a national economy with an institution of a state can 
be defined as: 

- the situation in which there are no threats for (to) the undisturbed functioning of 
a national economy [Żukrowska 2006, p. 21];  

- the entirety of factors and determinants that safeguard the independence of a 
national economy, its stability and sustainability, and guarantee its ability to 
develop [Kłosiński 2006, p. 41];  

- the ability of an economic system to effectively use internal and external 
development factors, guaranteeing its undisturbed course [Jaźwiński 2011, p. 59-
70].  
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Economic security of a state guarantees its economic independence, promotes 
social and economic security of its society, weakens social contradictions and increases 
its citizens’ welfare [Metelev 2014, p. 82]. Economic security is a multilevel, 
multidimensional and complex category. The following levels of economic security can 
be listed: 

- macroeconomic economic security, i.e. economic security of a national economy; 

- mesoeconomic economic security, i.e. economic security of regions and 
branches; 

- microeconomic economic security, i.e. economic security of companies, 
households and individual citizens [Radyukova 2014, p. 194-198; Kuciński 
2018, 192 p.]. 

As far as dimensions of economic security are concerned, one can distinguish: 

- socio-economic dimension, defining the level of economic development of a 
national economy and its international connections (i.e. relations with the world 
economy);  

- military dimension, i.e. the ability of national economic system to oppose 
external interference [Protasowicki, Kalata, Nowakowski, 2014].  

In regard to external aspects of security, the main aim of a state is to secure the 
country’s economy against external dependence, discrimination, dictate, subordination 
to the interests of other states. When it comes to internal aspects of security, a state aims 
to safeguard the economy against threats related to property relations, production, 
destabilisation of the functioning of the market, social crisis. Therefore, the optimum 
state of economic security is understood as a situation in which citizens can live and 
develop without fear. It should be mentioned that the policies and politics of a state may 
result in either violation or strengthening its economic security (e.g. within the alliances, 
integration groupings, all sort of interdependencies).  

Economic security is determined by both internal factors and external ones. 
Internal determinants of economic security of a national economy include: level of 
economic development and pace of economic growth, situation in public finance sector 
(both general government deficit and general government gross debt), inflation 
situation, labour market situation, income inequalities, as well as the character of socio-
economic policy. The higher the economic potential of a national economy, the higher 
its socio-economic development and the higher the economic growth, the more stable 
and more sustainable the economic security. The balance of public finance sector is one 
of the essential elements for the creation of economic security of a state. Its disruption 
is manifested in excessive general government deficit and general government gross 
debt; it results in inability to pay off debt. Price stability constitutes another important 
factor stimulating economic security, while high inflation is seen as a barrier for the 
creation of economic security of a national economy. Labour market situation 
characterised by high activity rate, high employment rate together with lower and lower 
unemployment is viewed as a crucial element relating to economic stability. On the other 
hand, low employment rate accompanied by high unemployment destabilise national 
economy and finally reduce its economic security. Social peace is required for the 
development of a national economy, while excessive income and property inequalities 
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cause social disorders, therefore the reduction of the level of income inequalities is 
believed to fall in line with the creation of economic security. External determinants of 
economic security embrace: globalisation processes, regional economic integration 
processes, international transfer of capital, international trade, international competition 
as well as socio-economic disparities in a globalised world economy resulting in 
differences in international competitiveness of nations. An important feature of external 
factors is limited possibility of shaping them. The above listed external determinants of 
economic security can affect the situation of individual national economies, individual 
states both positively and negatively. What’s more, they can cause numerous limitations 
or even destruction. Therefore, it is of vital importance to do one’s best to understand 
the character of globalisation, regional economic integration, international competition, 
international trade, international capital transfer in order to actively participate in those 
processes and phenomena and to take advantages of them [Kostecki, 2016, p. 53-80].  

 

2. Internal determinants of economic security of Poland  
Economic stability of a national economy is required for the creation of its 

sustainable economic security. The level of economic stability can be measured using a 
number of indices, like GDP growth, GDP per capita, general government 
deficit/surplus, general government gross debt, employment rate, unemployment rate, 
inflation rate, income inequalities.  

Table 1 presents real GDP growth and GDP per capita for Poland and the European 
Union from 2010 to 2017.  

 

Tab. 1 GDP dynamics and GDP per capita in Poland and the European Union  from 
2010 to 2017 

Year 
Real GDP growth rate  

(percent change on previous year) GDP per capita PPP (EU=100) 

Poland EU Poland EU 
2010 3.6 2.1 62 100 
2011 5.0 1.8 65 100 
2012 1.6 -0.4 67 100 
2013 1.4 0.3 67 100 
2014 3.3 1.8 67 100 
2015 3.8 2.3 68 100 
2016 3.0 2.0 68 100 
2017 4.6 2.4 70 100 

Source: EUROSTAT database 2018. 
 

In the analysed period of time, real GDP growth in Poland ranged from 1.4% 
(2013) to 5% (2011). The average real GDP dynamics in Poland from 2010 to 2017 
equalled 3.29%. At the same time, real GDP dynamics in the EU ranged from minus 
0.4% in 2012 to 2.4% in 2017. The average real GDP growth for the EU amounted to 
just 1.54%. It is worth mentioning that in each and every year real GDP dynamics for 
Poland was higher than for the EU (Moreover, it should be underlined that GDP 
dynamics in Poland has been above 0% since 1992. Poland is the only such economy 
among the EU Member States; even at the time of global crisis 2008+ Poland did note 
GDP growth). In 2010 GDP per capita PPP in Poland represented 62% of the EU 
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average. In the analysed period of time GDP per capita in Poland according to 
purchasing power parity rose consequently and gradually up to 68% of the EU average 
in 2015-2016 and up to as much as 70% of the EU average in 2017 (while in 2004 
Poland joined the EU with GDP per capita PPP representing 42% of the EU average 
only). Both a relatively high real GDP dynamics and constantly rising GDP per capita 
PPP can be perceived as the factors actively stimulating the economic security of Poland 
in the analysed period of time. 

Public finance sector situation is considered an important factor of economic 
stability of a national economy. Instability of public finance sector expressed by too 
high general government deficit or/and too excessive general government gross debt in 
relation to GDP is viewed as a barrier for the achievement of satisfying level of 
economic stability. Combination of both too high general government deficit and too 
high general government gross debt is particularly dangerous. The evolution of situation 
in public finance sector of Poland and the EU from 2010 to 2017 was shown in table 2. 

  

Tab. 2 Budget deficit and general government gross debt in Poland and the European 
Union from 2010 to 2017 

Year 
General government deficit(-) 

/surplus(+) (%GDP) 
General government gross debt  

(% GDP) 
Poland EU Poland EU 

2010 -7.3 -6.4 53.1 79.0 
2011 -4.8 -4.5 54.1 81.5 
2012 -3.7 -4.3 53.7 83.9 
2013 -4.1 -3.3 55.7 85.8 
2014 -3.6 -2.9 50.3 86.5 
2015 -2.6 -2.3 51.1 84.5 
2016 -2.3 -1.6 54.2 83.3 
2017 -1.7 -1.0 50.6 81.6 

Data for years 2010-2012: EU27, since 2013: EU28 
Source: EUROSTAT database 2018. 

 

In the analysed period of time both Poland and the EU experienced general 
government deficit in each and every year. General government deficit in Poland, 
however, showed a decreasing tendency: it ranged from 7.3% GDP in 2010 to 1.7% 
GDP in 2017. At the same time, general government deficit in the EU amounted to 6.4% 
GDP in 2010 and was reduced to 1% GDP in 2017. When it comes to general 
government gross debt in relation to GDP, it was much lower for Poland than on average 
for the EU. The highest level of general government gross debt in relation to GDP in 
Poland was observed in 2016: it reached 54.2% GDP then. In 2017, however, general 
government gross debt in Poland was reduced to 50.6% GDP. 2010 was the only year 
in the analysed period of time with general government gross debt in the EU below 80% 
GDP (it amounted to 79% GDP then). In the remaining years general government gross 
debt in the EU was well over 80% GDP, with its highest level noted in 2014 when it 
reached 86.5% GDP. Having in mind both the consequent reduction of general 
government debt in Poland in the analysed period of time, which resulted in the 
achievement of the EU recommendation in regard to general government deficit level 
below 3% GDP in 2015-2017 (down to just 1.7% GDP in 2017) and keeping general 
government gross debt in Poland below 60% GDP (with a pretty low level of debt 
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amounting to just 50% GDP in 2017) one can treat the situation in public finance sector 
in Poland as a factor stimulating the creation of economic security of Poland. However, 
it is worth mentioning that politicians responsible for Poland’s economic policy ought 
to be very cautious in the near future: especially as far as more and more excessive 
budgetary spending is concerned (resulting from a number of programmes introduced 
in Poland like e.g. 500+, 300+, Flat+).   

Economic security requires stable labour market situation. The need for promoting 
economic activity, rising employment and reducing unemployment should be 
underlined here. Table 3 presents changes in labour market situation in Poland and in 
the EU from 2010 to 2017.  

 

Tab. 3 Labour market situation in Poland and the European Union from 2010 to 2011 

Year 
Employment rate (%) Unemployment rate (%) 

Poland EU Poland EU 
2010 64.3 68.6 9.7 9.6 
2011 64.5 68.6 9.7 9.6 
2012 64.7 68.5 10.1 10.4 
2013 64.9 68.4 10.3 10.9 
2014 66.5 69.2 9.0 10.2 
2015 67.8 70.1 7.5 9.4 
2016 69.3 71.1 6.2 8.6 
2017 70.9 72.2 4.9 7.6 

Data for years 2010-2012: EU27, since 2013: EU28 
Source: EUROSTAT database 2018. 

 

In the analysed period of time an upward tendency was observed in regard to 
employment rate in Poland and the EU, which fell in line with recommendations of 
Europe 2020 Strategy, and in particullar its 1st priority (Smart growth) and 3rd priority 
(Inclusive growth). Employment rate in Poland increased from 64.3% in 2010 to 70.9% 
in 2017. At the same time employment rate in the EU ranged from around 68.5% in 
2010-2013 to 72.2% in 2017. With respect to unemployment rate the situation in both 
Poland and the EU was a bit more complicated. There was no such one-way downward 
tendency: years 2012-2013 showed an increase in unemployment rate in Poland and in 
the EU, while the period 2014-2017 brought a significant reduction of unemployment 
rate in Poland and in the EU. The highest level of unemployment noted in Poland in 
2013 amounted to 10.3%, while for the EU it reached 10.9%. In 2017 unemployment 
rate in Poland was reduced to 4.9% and it dropped to 7.6% in the EU then. It must be 
stressed here that Poland joined the EU in 2004 as the country characterised by the 
highest unemployment of all EU Member States (25 then): unemployment rate in Poland 
amounted to over 20% in 2004. The reduction of unemployment in Poland to less than 
5% in 2017 accompanied by the rise in employment rate to almost 71% must be seen as 
important internal factors of economic security of Poland. 

Low inflation is treated as a precondition of economic stability. Too high inflation 
rate is considered a barrier for the creation of economic security. Inflation rate in Poland 
and the EU measured by HICP from 2010 to 2017 was shown in table 4. HICP rate in 
Poland ranged from minus 0.7% in 2015 to 3.9% in 2011. On average inflation rate of 
some 1.47% was observed in Poland in the analysed period of time. At the same time 
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HICP rate in the EU ranged from 0.0% in 2015 to 3.1% in 2011 with an average 
amounting to 1.54%. Thus, one can conclude that relatively low inflation can be seen as 
a determinant of building economic security of Poland. 

 

Tab. 4 Inflation rate in Poland and the European Union from 2010 to 2011 (%) 

Year HICP rate 
Poland EU 

2010 2.6 2.1 
2011 3.9 3.1 
2012 3.7 2.6 
2013 0.8 1.5 
2014 0.1 0.5 
2015 -0.7 0.0 
2016 -0.2 0.3 
2017 1.6 1.7 

Data for years 2010-2012: EU27, since 2013: EU28 
Source: EUROSTAT database 2018. 
 

A relatively high level of economic security is strongly related to reduced income 
inequalities. The Gini index (developed by the Italian statistician C. Gini in 1920s) 
enables to measure the inequality of wealth distribution. It ranges from 0 to 1. The Gini 
index amounting to 1 indicates perfect inequality, while in the case of situation in which 
everyone has exactly the same amount of money, the index equals 0. The Gini index for 
Poland and the EU was presented in table 5. The Gini index for Poland amounted to 
0.311 in 2010 and it was slightly reduced between to 2010 and 2017 when it equalled 
0.292. That means a slight reduction of income inequalities in Poland. It should be 
stressed here that the level of the Gini index for the EU was a bit lower than for Poland 
till the year 2013, while since 2014 the situation has been just the opposite: i.e. the Gini 
index for Poland has been lower than the one for the EU since 2014. Moreover, the Gini 
index for Poland showed a downward tendency in the analysed period of time, while for 
the EU an upward tendency was observed: it lets me conclude that inequality and wealth 
distribution in Poland got lower between 2010 and 2017 both in absolute terms and 
against the background of the European Union. Undoubtedly, it can be considered a 
stimulant of economic security of Poland. 

 

Tab. 5 The Gini index for Poland and the EU from 2010 to 2017  
Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLAND 0.311 0.311 0.309 0.307 0.308 0.306 0.298 0.292 
EU 0.305 0.305 0.308 0.305 0.310 0.310 0.308 l.d. 

Source:Eurostat database 2018.  

The undertaken research regarding internal determinants of economic security of 
Poland let me conclude that the Polish economy was quite stable in the second decade 
of the 21st century. Real GDP growth rate over 3%, rising GDP per capita PPP up to 
over 70% of the EU average, relatively low inflation amounting on average to less than 
1.5%, considerably stable public finance sector, increasing employment to almost 71% 
and huge reduction of unemployment down to less than 5% in 2017 seem to constitute 
solid background for economic security of the Polish economy in the years to come. 
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Therefore, prospects for the creation of future economic safety look promising. One 
should, however, point to the need for stimulating innovation and innovative 
development in order to avoid the possible barrier of the middle-income economy. 
Moreover, public finance sector ought to be kept stable and balanced. 

 

3. External determinants of economic security of Poland  
The more globalised the world economy, the higher the significance of external 

determinants for economic security of national economies. In the 21st century the level 
of international ties and relations got so intense that it was practically impossible to 
achieve sustainable economic security without building a sound network of international 
relations [Nowak-Far 2000, p. 13]. Therefore, the analysis of economic security of 
Poland should embrace external determinants, in that the evolution of Poland’s 
engagement in regional economic integration processes, Poland’s participation in 
international merchandise trade and international services trade, as well as the 
engagement of Poland in international transfer of capital in the form of FDI. Moreover, 
changes in international competitiveness of Poland (expressed in changes in its position 
in international competitiveness rankings) ought to be evaluated.  

Regional economic integration is defined as a process of economic unification of 
countries. It can be realised in different forms: starting with free trade area, through 
customs union, common market, economic union, economic and monetary union to 
economic, monetary and political union. The deeper the integration, the more complex 
the integration block, which results in trade creation and trade diversion effects, more 
intense specialisation in production and research, better prospects for rising 
competitiveness and achieving higher standard of living. On the other hand, however, 
the deeper the integration, the more limited the sovereignty of integrated nations and the 
higher the danger of crisis impulses’ importing. Poland’s participation in the processes 
of regional economic integration is reflected in its membership in the structures of the 
European Union. It’s worth mentioning here that the extraordinary attractiveness of the 
processes of multinational integration resulted in gradual enlargement of the European 
Union [Moussis 2015, p. 20-21]. Poland applied for the EU in 1994. Accession 
negotiations began in 1998 and lasted till December 2002. Accession Treaty was signed 
in April 2003 in Athens and in May 2004 Poland joined the European Union [Pawlas 
2018, p. 1162]. Due to geopolitical situation of Poland and its poor economic condition 
in the beginning of the 21st century, its entry to the European Union was (and still is) of 
vital importance. The list of socio-economic effects of Poland’s membership in the EU 
is pretty long. Thanks to the EU integration Poland gained full access to the European 
single market characterised by four freedoms (free movement of people, goods, services 
and capital), which brought unprecedented increase in trade relations with other EU 
member countries. Moreover, Poland became the biggest net beneficiary of the EU 
budget (net effect of Poland’s membership in the EU amounted to over EUR 10 billion 
for the years 2004-2006, it reached EUR 67 billion in 2007 -2013 and for the period 
2014-2020 net effect for Poland amounting to EUR 82 billion is planned). Poland’s 
participation in EU policies, and in particular in Common Agricultural Policy and EU 
Policy of Economic, Social and Territorial Cohesion created considerable advantages 
for all Polish regions. What’s more, the development of Poland’s human capital was 
promoted through a number of EU programmes (e.g. ERASMUS, ERASMUS+ which 
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intensified internationalisation of students, teachers and scientific and didactic workers 
of higher education institutions). EU membership increased investment attractiveness 
of Poland which resulted in intensified FDI flows. In addition to strictly socio-economic 
consequences of Poland’s entry to the EU, one should also underline the political effects: 
the possibility to actively create the future of the EU through the participation in the 
work of all EU institutions and increased stability through integration with the West of 
Europe. Especially now, at turbulent times in the globalised world economy, it seems of 
vital significance for Poland’s security (both economic and non-economic) to belong to 
the European Union structures [Pawlas 2014B, p. 39-49]. 

The engagement in the processes of globalisation is reflected in international trade 
relations. Table 6 presents Poland’s participation in international merchandise trade 
from 2010 to 2017 (as compared to the EU). In 2010 the value of goods exported from 
Poland amounted to USD 160 billion (which represented a bit over 3% of the EU 
merchandise exports), while in 2017 it reached USD 231 billion (i.e. 3.9% of the EU 
merchandise exports). At the same time Poland’s merchandise imports increased from 
USD 178 billion in 2010 to over USD 230 billion in 2017; the share of Poland in EU 
merchandise imports amounted to 3.3% in 2010 and to 3.9% in 2017.  

 

Tab. 6 Poland and the EU in international merchandise trade from 2010 to 2017 (billion 
USD)  

Year Exports Imports 
Poland EU Poland EU 

2010 159.7 5172.1 178.0 5400.7 
2011 188.7 6078.8 210.6 6307.4 
2012 185.4 5796.2 199.1 5930.1 
2013 205.0 6076.9 207.6 6011.9 
2014 220.1 6159.4 223.7 6145.7 
2015 199.2 5391.5 196.6 5325.4 
2016 202.5 5379.8 197.3 5344.4 
2017 230.9 5903.9 230.4 5878.0 

Data for years 2010-2012: EU27, since 2013: EU28 
Source: WTO Statistics database 2018. 
 

Tab. 7 Poland and the EU in international services trade from 2010 to 2017 (billion 
USD)  

Year Exports Imports 
Poland EU Poland EU 

2010 35.4 1703.6 30.9 1493.2 
2011 40.9 1919.8 33.6 1640.1 
2012 41.0 1911.5 33.2 1614.8 
2013 44.6 2083.4 34.4 1761.5 
2014 48.7 2264.1 36.5 1926.8 
2015 45.1 2075.1 32.9 1812.4 
2016 49.8 2087.5 34.1 1844.9 
2017 59.2* 2287.9* 38.1* 1960.1* 

Data for years 2010-2012: EU27, since 2013: EU28, * - provisional data 
Source: WTO Statistics database 2018. 
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The higher the level of economic development of the economy, the greater the 
share of services sector and the more intense its engagement in international services 
trade. Table 7 shows exports and imports of commercial services from 2010 to 2017 for 
Poland and the EU. The engagement of Poland in international services trade was much, 
much lower than in the case of international merchandise trade in the analysed period 
of time. In 2010 Poland exported USD 35.4 billion worth of commercial services (2% 
of EU exports of commercial services in 2010). In 2017 the value of Poland’s exports 
of commercial services was provisionally set at USD 59.2 billion (2.58% of the EU 
commercial services exports in 2017). The intensity of Poland’s imports of commercial 
services was even lower: in 2010 Poland imported USD 30.9 billion worth of 
commercial services (2.07% of the EU imports of commercial services in 2010), and in 
2017 the value of Poland’s imports of commercial services was provisionally set at USD 
38.1billion (1.9% of the EU imports of commercial services in 2017).  

What should be underlined here is the fact that in 2017 Poland noted surplus both 
with respect to foreign merchandise trade and in the case of foreign services trade. 

International transfer of capital in the form of FDI constitutes another external 
factor of economic security. High investment attractiveness results in intense inflow of 
capital in the form of FDI, which in turn brings better economic security. On the other 
hand, however, aggressiveness on global markets results in increased investment 
activity in the world economy, i.e. intense outflow of FDI (thanks to that a national 
economy gets more integrated with the world economy and is better visible 
internationally). 

Table 8 presents FDI flows in Poland and the EU from 2010 to 2017, while table 
9 focuses on presentation of FDI stock for Poland and the EU in the same period of time.  

Tab. 8 FDI flows in Poland and the EU from 2010 to 2017 (billion USD) 

Year FDI inflow FDI outflow 
Poland EU Poland EU 

2010 13.88 383.70 7.23 483.00 
2011 20.62 490.43 8.16 585.27 
2012 6.06 216.01 0.73 237.86 
2013 -6.04 246.21 -4.85 250.46 
2014 14.27 274.55 2.90 222.24 
2015 15.27 595.16 4.99 606.65 
2016 13.93 564.94 8.07 452.87 
2017 6.43 333.72 3.59 435.74 

 Source: UNCTAD, 2011; UNCTAD, 2014; UNCTAD, 2018. 

Tab. 9 FDI stock in Poland and the EU from 2010 to 2017 (billion USD)  

Year Inward FDI stock Outward FDI stock 
Poland EU Poland EU 

2010 215.64 7313.82 44.44 9315.06 
2011 203.11 7481.55 52.85 9517.55 
2012 235.11 8019.94 57.37 9830.35 
2013 252.04 8582.67 54.97 10616.76 
2014 211.48 7936.56 27.76 9161.15 
2015 185.99 7933.00 27.49 9377.76 
2016 186.31 8028.10 29.29 9458.99 
2017 234.44 9123.98 30.98 10631.71 

Source: UNCTAD, 2011; UNCTAD, 2014; UNCTAD, 2018. 
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Inflow of FDI into Poland showed considerable fluctuations over time: it ranged 
from over USD 20 billion in 2011 to minus USD 6 billion in 2013. On average foreign 
investors came with FDI amounting to over USD 10.5 billion per year to the Polish 
economy in the analysed period of time. Such a tendency resulted in an increase of 
inward FDI stock in Poland from USD 215 billion in 2010 to USD 234 billion in 2017. 
When it comes to the export of capital in the form of FDI from Poland, the situation 
looked different: FDI outflow from Poland represented only a fraction of FDI inflow 
into the Polish economy. In 2010 Poland invested capital amounting to just USD 7 
billion in the form of FDI in the world, in 2017 the value of FDI outflow from Poland 
equalled USD 3.6 billion only. The highest level of Poland’s FDI outflow was observed 
in 2011 and 2016 – a bit over USD 8 billion in each year. In 2013 divestment amounting 
to USD 4.85 was observed. In 2010 outward FDI stock from Poland in the world 
equalled USD 44.44 billion, it reached USD 57.37 billion in 2012, but later it was 
considerably reduced so as to end up with some USD 31 billion in 2017. As it stems 
from data presented in tables 8 and 9, Poland’s participation in international transfer of 
capital in the form of FDI was relatively low in comparison to the European Union. 
Further promotion of Poland’s engagement in the world FDI flows should be promoted. 

Economic security is strongly related with international competitiveness of 
national economy. Here, however, one should stress mutual relations between the two 
categories: the higher the economic security the higher the international competitiveness 
and the higher the international competitiveness the higher the economic security. 
International competitiveness of Poland from 2010 to 2018 according to International 
Institute for Management Development, Lausanne was shown in table 10, while 
international competitiveness of Poland in the analysed period of time in the eyes of 
World Economic Forum, Geneva was presented in table 11.  

 

Tab. 10 International competitiveness of Poland from 2010 to 2018 according to IMD  
Specification 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rank 32 34 34 33 36 33 33 38 34 
Score 64.48 66.86 64.18 65.44 61.77 68.76 71.30 73.72 75.43 

Source: IMD, 2010; IMD, 2011; IMD, 2012; IMD, 2013; IMD, 2014; IMD, 2015; IMD, 2016; 
IMD, 2017; IMD, 2018. 

Tab. 11 International competitiveness of Poland from 2010/11 to 2017/1f8 according to 
WEF  

Specification 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Rank 39 41 41 42 43 41 36 39 
Score 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 

Source: WEF, 2010; WEF, 2011; WEF, 2012; WEF, 2013; WEF, 2014; WEF, 2015; WEF, 2016; 
WEF, 2017. 

In the World Competitiveness Scoreboard of the International Institute for 
Management Development from Lausanne Poland occupied positions in the 4th ten in 
the period between 2010 and 2018. The highest position of Poland was noted it 2010 
(32nd) and the lowest place of Poland was observed in 2017 (38th) – in 2018 Poland 
occupied the 34th position; it seems important to stress that the score of world 
competitiveness index for Poland increased significantly in the analysed period of time 
and it reached 75.43 in 2018 (while in 2010 it amounted to less than 64.5 and in 2014 it 
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was the lowest (61.77 only). Global Competitiveness Index (with the use of which 
World Economic Forum from Geneva measures and compares international 
competitiveness of national economies) for Poland was presented in table 11. Poland’s 
positions in the classification of WEF ranged from the 36th place in 2016/2017 report to 
the 43rd place in 2014/2015 edition of the report. The GCI score for Poland amounted to 
about 4.5 from 2010/2011 to 2015/2016 and it increased to 4.6 in the last two reports. 
The international competitiveness of Poland reflected its fair economic security but at 
the same time it was limited by several factors like: relatively low technological 
readiness combined with inadequate innovativeness, infrastructure shortages, poor 
institutions or low labour market efficiency [Pawlas 2014A, p. 76-79]. It is truly 
necessary to undertake active actions in order to co-ordinate the activity of the national 
sector of research and innovation with national security strategy, because the level of 
scientific activity and technological competencies of key companies and institutions 
constitute important elements of security of a state [Kleiber 2014, p. 61-73].  

 

Conclusion 

Economic security is a broad category. In the context of politics and international 
relations, economic security is the ability of a state to follow its choice of policies to 
develop the national economy in the desired manner. It is determined by both internal 
factors and external ones. As far as internal determinants of economic security are 
concerned, one should mention: level of economic development (expressed by GDP per 
capita) and pace of economic growth (measured by GDP dynamics), labour market 
structure and situation (especially in terms of unemployment rate, activity rate and/or 
employment rate, employment by sectors), general government deficit/surplus (in 
relation to GDP), general government gross debt (in relation to GDP), scale of income 
inequalities. Moreover, crucial elements of economic policy should be taken into 
consideration (pro-development actions, pro-innovative instruments, pro-competitive 
measures, actions stimulating entrepreneurship behaviour in the society). When it comes 
to external determinants of economic security of a national economy, one should focus 
on its engagement in globalisation processes, as well as its participation in regional 
economic integration groupings. Moreover, it is necessary to consider the character of 
capital flows between the studied national economy and other participants of the world 
economy. Additionally, one should take the level and character of international 
competitiveness into account (the competitive position against the background of main 
competitors in the world economy as a whole, and in the region). 

A high level of economic security of a national economy results in better 
conditions for its citizens at present and in better prospects for future development of 
the country. Therefore, the significance of creating higher and higher economic security 
is underlined by each and every government. 

One of the national security interests of Poland is ensuring a sustainable and 
balanced development of the social and economic potential of the state, with particular 
attention paid to environmental protection, as well as living conditions and health of 
people as the basis of existence [National Security Bureau, 2014, p. 11].  

Security strategy of Poland evolved over time [Koziej, Brzozowski, 2014, p. 11-
40]. Undertaken research, literature studies and analysis of statistical data let me 
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conclude that economic security remained its important element. Internal factors 
stimulated its upgrading. External determinants became more and more important due 
to overall tendencies observed in the world economy in last decade of the 20th century 
and in the first two decades of the 21st century. International environment gets more and 
more dynamic and turbulent. Therefore, Poland’s future economic security will be 
shaped in the conditions of limited predictability, existing risk and uncertainty. Wise 
economic policy promoting sustainable development, reducing social inequalities and 
keeping balanced public finance will remain of vital significance. 

References 
[1] KŁOSIŃSKI, K.A. Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego, In: 

Guz, T., Kłosiński, K.A., Marzec, P. (eds.), Bezpieczeństwo ekonomiczne 
państw, Lublin-Tomaszów Mazowiecki: Wydawnictwo Polihymnia, 2006, 262 
p. 

[2] KUCIŃSKI, K. (ed.). Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa 
ekonomicznego przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu, 2018, 192 p. 

[3] MOUSSIS, N. Access to the European Union. Law, Economics, Policies. 21st 
edition. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2015, 770 p.  

[4] NOWAK-FAR, A. Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie 
innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, 286 p. 

[5] PAWLAS, I. Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii 
Europejskiej w okresie niestabilności. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 2014A, 266 p. 

[6] PAWLAS, I. Disparities in Development Based on Taxonomic Research: a Case 
of Poland in the European Union. In: Proceedings of the 4th International 
Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŚB – Technical University 
of Ostrava, 2018, 1668 p. 

[7] PROTASOWICKI, I., KALATA, A., NOWAKOWSKI, Z. Determinanty 
bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. In: Ilnicki, M., Nowakowski, Z. (eds), 
Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa - wybrane zagadnienia. 
Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., 2014, 240 p. 

[8] ZYBLIKIEWICZ, L.W. Miejsce i rola Polski. In: Cziomer, E., Zyblikiewicz, 
L.W. (eds.) Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, 365 p. 

[9] ŻUKROWSKA, K. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. In: Żukrowska, K., 
Grącik, M. (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, 
Warszawa: SGH, 2006, 346 p. 

[10] JAŹWIŃSKI, I. Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa 
gospodarczego. Wybrane aspekty, Przegląd Strategiczny, 2011, no. 1, p. 59-70. 



   

 

 

253 

 

Internal and External Determinants of Economic Security –  
Evidence from Poland   

Iwona PAWLAS 

[11] KLEIBER, M. Nauka i technologia na rzecz bezpieczeństwa państwa w polskich 
realiach. In: Bezpieczeństwo Narodowe, 2014, No. IV(32), p. 61-73. 

[12] KOSTECKI, J. Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na 
bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. In: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 
2016, No. 3(49), p. 53-80. 

[13] KOZIEJ, S. , BRZOZOWSKI, A. 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa. In: 
Bezpieczeństwo Narodowe 2014, No. II(30), p. 11-40.  

[14] METELEV, S.E. Economic Security as a Scientific Category: Theoretical and 
Methodological Aspect of Research. In: Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska Lublin Polonia, 2014, vol. XXXIX, no. 2, p. 81-91. 

[15] PAWLAS, I. The First Decade in the European Union: Poland – Strengths and 
Weaknesses of the Economy, Effects of Integration with the EU Structures. In: 
Advances in Management & Applied Economics, vol. 4, no.6, 2014B, p. 39-49. 

[16] RADYUKOVA, Y.U. Economic security of the country as multilevel system of 
elements and relations. In: Social and Economic Phenomena and Processes, 
2011, No. 1-2, p. 194-198. 

[17] EUROSTAT, 2018: EUROSTAT database. [on line] [cit. 21-9-2018] available 
from:  https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

[18] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2018: World Competitiveness Yearbook 2018. Lausanne: IMD, 2018. 

[19] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2017: World Competitiveness Yearbook 2017. Lausanne: IMD, 2017. 

[20] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2016: World Competitiveness Yearbook 2016. Lausanne: IMD, 2016. 

[21] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2015: World Competitiveness Yearbook 2015. Lausanne: IMD, 2015. 

[22] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2014: World Competitiveness Yearbook 2014. Lausanne: IMD, 2014. 

[23] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2013: World Competitiveness Yearbook 2013. Lausanne: IMD, 2013. 

[24] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2012: World Competitiveness Yearbook 2012. Lausanne: IMD, 2012. 

[25] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2011: World Competitiveness Yearbook 2011. Lausanne: IMD, 2011. 

[26] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 
2010: World Competitiveness Yearbook 2010. Lausanne: IMD, 2010. 

[27] NATIONAL SECURITY BUREAU, 2014: National security Strategy of the 
Republic of Poland. Warsaw: National Security Bureau, 2014, 40 p. 



   

 

 

254 

 

Internal and External Determinants of Economic Security –  
Evidence from Poland   

Iwona PAWLAS 

[28] UNCTAD, 2018: World Investment Report 2018. Investment and New Industrial 
Policies, Geneva: UNCTAD, 2018. 

[29] UNCTAD (2014). World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an 
Action Plan, Geneva: UNCTAD, 2014. 

[30] UNCTAD (2011). World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of 
International Production and Development, Geneva: UNCTAD, 2011. 

[31] WORLD ECONOMIC FORUM, 2017: The Global Competitiveness Report 
2017-2018. Geneva: WEF, 2017. 

[32] WORLD ECONOMIC FORUM, 2016: The Global Competitiveness Report 
2016-2017. Geneva: WEF, 2016. 

[33] WORLD ECONOMIC FORUM, 2015: The Global Competitiveness Report 
2015-2016. Geneva: WEF, 2015. 

[34] WORLD ECONOMIC FORUM, 2014: The Global Competitiveness Report 
2014-2015. Geneva: WEF, 2014. 

[35] WORLD ECONOMIC FORUM, 2013: The Global Competitiveness Report 
2013-2014. Geneva: WEF, 2013. 

[36] WORLD ECONOMIC FORUM, 2012: The Global Competitiveness Report 
2012-2013. Geneva: WEF, 2012. 

[37] WORLD ECONOMIC FORUM, 2011: The Global Competitiveness Report 
2011-2012. Geneva: WEF, 2011. 

[38] WORLD ECONOMIC FORUM, 2010: The Global Competitiveness Report 
2010-2011. Geneva: WEF, 2010. 

[39] WORLD TRADE ORGANIZATION, 2018: WTO Statistics Database. [on line] 
[cit. 20-9-2018] available from: 
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=
E 

 

Author: 

1Iwona Pawlas – University of Economics in Katowice, 1 Maja 50, 40-287 
Katowice, Poland, iwona.pawlas@ue.katowice.pl 

 

 



 
12. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie 
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA 

ÚNIA 2018 
Košice, 08.-09.11.2018, ISBN  978-80-8185-029-5      

 

 

255 

  

Preventivní opatření snižující riziko  
kybernetické kriminality 

 
Preventive measures reduce the risk of cyber crime 

 
Viktor PORADA1, Vladimír SMEJKAL2 

 
1Vysoká škola finanční a správní, Praha 

2Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně 

 

Abstrakt:  

Příspěvek prezentuje dílčí výsledky teoretického výzkumu realizovaného v rámci zkoumání ochrany 
proti kyberútokům, ze kterého vyplývá, že základem efektivní ochrany jsou preventivní bezpečnostní 
opatření. Ze závěrů výzkumného šetření vyplývá, že je nezbytné budovat informační systémy jako 
systémy zabezpečené. Tím se sníží jejich zranitelnost, a možných hrozeb od pachatelů kybernetické 
kriminality a zejména kyberteroristů. 

Kľúčové slová: forenzní analýza; forenzní zkoumání elektronických dokumentů; dokazování; 
kybernetická bezpečnost, kyberterorizmus; bezpečnostní informace, prevence. 

 

Abstract:  

This paper presents the theoretical research results in protection against cyberattacks the 
examination of the basis of preventive security measures. The conclusions of the investigation have 
shown that it is necessary to build information systems as security systems. This will reduce their 
vulnerability and potential threats from the perpetrators of cybercrime, in particular cyberterrorists. 

Keywords: forensic analysis; forensic examination of electronic documents;  evidence;  cyber 
security; cyberterrorism; Information Security; prevention 

 

Úvod 
Kyberkriminalita, kyberterorizmus a kybernetická válka, to jsou vysoce aktuální 

problémy současnosti, resp. velmi blízké budoucnosti. Vzhledem k rostoucí závislosti 
civilizace na informačních a komunikačních technologiích se stává jejich zranitelnost 
významnou hrozbou. Přitom útoky odehrávající se v kyberprostoru mohou mířit jak na 
kritickou infrastrukturu státu a na všechny jeho občany, tak na jednotlivé, podle 
nějakého klíče nebo náhodně vybrané fyzické a právnické osoby. Čím více věcí bude 
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připojeno (stane se součástí kyberprostoru1), s tím větším rizikem zneužití tedy musíme 
počítat. 

1.  Forenzní zkoumání elektronických dokumentů  
Jak již bylo naznačeno výše, existuje řada aspektů, které nám dokazování 

v souvislosti s elektronickými dokumenty mimořádně znesnadňuje:  

• čas,  

• čitelnost dat,  

• identifikace a autentizace,  

• průkaznost důkazů. 

 

1.1. Čas 
Je známo, že nastavení času na počítači lze kdykoli změnit. Pouze takový počítač, 

který by byl připojen na časový normál či jiný zdroj jednotného času a toto nastavení 
by nebylo možno modifikovat či vypnout, je nezpochybnitelným zdrojem o době 
určitého úkonu. U obyčejných počítačů musíme mít štěstí, abychom z více provázaných 
údajů mohli spolehlivě prokázat, kdy a co se v počítači odehrálo, a to jak v případě, kdy 
pachatel s faktorem času počítal a nastavil jej určitým způsobem, tak v situaci, kdy 
podezřelý či obviněný zpochybňuje časové údaje zjištěné v průběhu vyšetřování [1]. 

Další vlastní, související s časem, je extrémní dynamičnost prostředí digitálních 
stop. Organizace, provozující složité IS s mnoha uživateli, běžícími programy a procesy 
a rozprostírající se v lokálních i vzdálených umístěních (LAN, WAN) nikdy samy 
nedopustí „klasické ohledání místa trestného činu“ s vyloučením všech osob a činností 
po dobu ohledání a zajištění věcných důkazů, tedy včetně digitálních stop. Vyšetřování, 
expertiza musí být vedena v živém, produkčním prostředí, v krajním případě ze 
záložních nebo archivních médií.  

Pokud s aplikací pracuje větší množství uživatelů, pravděpodobnost zajištění 
relevantních důkazů s rostoucím časem prudce klesá. Naopak pachatel má dostatek času 
a prostoru, aby stopy smazal nebo pozměnil. Situace je komplikována tím víc, má-li tato 
osoba dostatečné znalosti a oprávnění (administrátorské). Kritické aplikace musí proto 
být navrženy podle přísných bezpečnostních pravidel (oddělení pracovních rolí 
zaměstnanců, logování transakcí, archivace dat, průběžný monitoring apod.). Pokud tyto 
pravidla při vývoji nebo v provozu nejsou dodržována, hledání pachatele je velmi 
komplikovanou záležitostí s vysokou mírou nejistoty výsledku a velkou investicí do 
zdrojů vyšetřování [2]. 

                                                        
1 Podle § 2 písm. a) zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. se kybernetickým prostorem rozumí 
digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a 
službami a sítěmi elektronických komunikací. K definici kyberprostoru více viz Smejkal, 2015, s. 93 a násl. 
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1.2. Čitelnost dat 
Zde budeme řešit dva základní problémy: 

a) čitelnost formátu, v němž jsou dokumenty vytvořeny a uloženy; může se jednat 
o natolik zastaralý nebo ojedinělý datový formát, že nebudeme mít k dispozici nástroj 
pro jeho analýzu a zjištění obsahu, 

b) čitelnost nosiče dat v důsledku stáří, poškození, fyzikálních vlivů atd., 

c) úmyslné znečitelnění obsahu pro nepovolané osoby. 

Druhý případ je možný, ale nejproblematičtější a zřejmě nejpravděpodobnější u 
pachatelů z řad „bílých límečků“ je třetí, neboť je snadno realizovatelný prostřednictvím 
hesel, šifer, ukrytím (zneviditelněním) souboru apod. Pokud podezřelý neprozradí heslo 
či klíč a ochranu se nepodaří prolomit, neexistuje zákonný nástroj, jak si tento přístup 
vynutit. Při použití dostatečně sofistikovaného postupu či nástroje mohou být data 
znepřístupněna navždy [3]. 

1.3. Identifikace a autentizace 
Klíčovým problémem dokazování prostřednictvím elektronických dokumentů je 

přiřazení dokumentu, resp. jeho obsahu konkrétní osobě. Pokud není dokument opatřen 
elektronickým podpisem, pokud možno tzv. zaručeným elektronickým podpisem [4], 
prakticky není možné prokázat, kdo je skutečným autorem dokumentu nebo kdo jej 
nějak modifikoval. Vyplývá to z možnosti jakýchkoliv změn digitálně zaznamenaných 
dat, přičemž použití nějakého logu, znamenávající činnosti v počítačovém systému se 
obvykle omezuje pouze na přihlášení/odhlášení, v lepším případě na to, že určitá osoba 
v jistý okamžik nějak s dokumentem nakládala. 

Ale ani to nemusí být dostatečné – viz výše uvedená zmínka o možnosti 
ovlivňování času počítačového systému. Opět pouze existence časového razítka 
představuje důkaz jednoznačný, který může být nahrazen pouze soustavou dalších 
důkazů, vztahujících se k procesům, probíhajícím v počítačovém systému [5]. 

Značným omylem současnosti je dokazování prostřednictvím tzv. metadat 
dokumentu, obsahující údaje, kdo dokument vytvořil, kdy se tak stalo, kolik času bylo 
spotřebováno na práci s ním, kdy byl naposledy vytištěn atd. Při běžné práci, kdy se 
nikdo nesnaží „škodit“ a s daty záměrně manipulovat, jsou metadata užitečná, protože 
běžné programy je při správném nastavení vyplňují podle skutečnosti. Nicméně stále je 
nutné mít na paměti, že je v případě nutnosti lze snadno změnit.  

Pokud je zveřejněn formát dokumentu, nebo v případě, že jej podrobíme vlastnímu 
zkoumání, můžeme snadno dostupnými nástroji změnit obsah těchto metadat podle 
potřeby. Například dokumenty vytvořené ve většinových formátech MS Office lze 
otevřít v libovolném textovém editoru či jiném nástroji, pomocí vyhledávání najít text, 
který chceme změnit a upravit jej dle vlastního uvážení. Jakékoliv znalecké zkoumání 
tohoto dokumentu nedokáže původní informace získat, ba dokonce ani odhalit, že byly 
změněny a musí se spokojit s podvrženými údaji. 

Jistou naději pro OČTŘ, resp. znalce může přestavovat jedna z vlastností 
digitálních dokumentů, kterou si ne mnoho lidí uvědomuje: kopie digitálního 
dokumentu se může nacházet nejen kdekoliv na počítačovém systému či informačním 
systému, ale v podstatě kdekoliv v kyberprostoru. Nikdy nemůžeme vědět a nikdy to 
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nezjistíme, zda někdo někam určitý dokument neuložil, neposlal, vědomě či nevědomě. 
Nevíme, zda nezůstal uložen v nějaké mezi paměti, v mailové či datové schránce. Toto 
je nové riziko a nová naděje pro vyšetřovatele.   

1.4. Průkaznost důkazů 
Existuje několik zásad, jež jsou nezávislé na použitých technologiích, ale které 

jsou důležitým předpokladem pro to, aby znalecký posudek mohl být použit v rámci 
soudního nebo správního řízení:  

 Integrita – vše, co bylo prováděno, veškeré způsoby práce se vstupními 
informacemi musí být prováděno způsobem, ze kterého je jednoznačně jasné, 
že nemohlo dojít k úmyslné nebo neúmyslné manipulaci nebo změně dat, 
včetně zadokumentování kdo, kdy, kde, jak a proč s nimi co dělal apod.  

 Opakovatelnost/přezkoumatelnost – použití takových způsobů práce a jejich 
dokumentace tak, aby metody mohly být opakovaně provedeny stejným 
způsobem, čímž by se ověřilo, zda se dospěje ke stejným závěrům, nebo aby 
mohla být správnost závěrů ověřena pomocí jiných metod (pokud existují).  
Nepřezkoumatelnost je často způsobena snahou, neuvádět do posudku všechny 
detaily, nezatěžovat příslušný orgán stovkami až tisíci stran příloh apod.; toto 
lze zcela jistě vyřešit přílohou na CD/DVD.  

 Objektivnost, znalec by měl přistupovat ke zkoumání objektivně, bez 
předchozího ovlivnění (zadavatelem posudku nebo tzv. veřejným míněním, 
sdělovacími prostředky apod.) nebo vytváření hypotéz, pro které se bude pouze 
snažit najít potvrzující důkazy (a současně přehlížet nebo vědomě či nevědomě 
potlačovat důkazy proti původní hypotéze) [6].  

2. Možnosti preventivních opatření, snižujících riziko kybernetické 
kriminality  

2.1. Kybernetický útok a reakce na tento čin 
Pro určitý druh jednání, jako jsou cybercrime, kyberterorizmus a kybernetická 

válka použijeme souhrnné označení „protiprávní jednání“ a pachatele označíme také 
jako „útočníky“. Pak můžeme rozlišit následující činnosti související s protiprávním 
jednáním: 

1. příprava útoku pachatelem, 
2. vlastní útok pachatele, 
3. zjištění útoku (obvykle poškozeným, tj. vlastníkem aktiva), 
4. odstraňování následků útoku (vlastníkem aktiva), 
5. zahlazování stop po útoku (pachatelem), 
6. zjišťování informací vedoucí k odhalení pachatele (orgány činné v trestním 

řízení – dále jen OČTŘ v součinnosti s poškozeným, případně dalšími 
osobami – provozovatelem zařízení či informačního systému), 

7. zajišťování důkazů – informací využitelných jako důkaz (OČTŘ), 
8. v případě zjištění a dopadení pachatele vlastní trestní řízení (OČTŘ, 

obhajoba), 
9. realizace opatření pro snížení rizika dalšího útoku – stejného či podobného 

(vlastník aktiva nebo jím pověřená osoba, dodavatel výrobků a služeb apod.). 
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Graficky lze činnosti, jejich průběh v čase a případný souběh znázornit (obr. 1). 

 
Obr. 1 Schéma průběhu kybernetického útoku a jeho řešení [7] 

Z výše uvedeného schématu můžeme z hlediska zájmů společnosti, případně 
vlastníka aktiva vidět dvě linie, které mohou probíhat na sobě nezávisle. Bohužel 
představa, že nějaký složitější systém, který je součástí kyberprostoru, můžeme 
zabezpečit jednou provždy, je iluzorní až nemožná. Proto je otázka preventivních 
opatření snižujících riziko kybernetického útoku tak významná a trvale přítomná.  

2.2. Motivace a cíle pachatelů 
Kromě výše uvedeného je třeba se ještě zabývat motivem (cílem) pachatele, který 

může být hmotný, nehmotný nebo jako kombinace obojího, v závislosti na jeho 
motivaci. Motivace má totiž vliv na „modus operandi“, tj. způsob spáchání trestného 
činu. Přitom identifikace modu operandi v případě, že zločinec použil stejnou techniku 
opakovaně, poskytne možnost identifikace o konkrétním trestném činu. 

Obecně vzato je motivace útočníků různorodá – od materiálního obohacení zisku 
přes slávu a snahu o publicitu až po pomstu proti konkrétní osobě či skupině lidí nebo 
proti blíže neurčené „společnosti“ či „systému“. Gragido a Pirc uvádějí následující 
motivy kyberkriminality: zábava, nedbalost či nevědomost, morální pohnutky, peníze, 
ničení a závislost [8]. 

U obecné kriminality je velmi častým důvodem spáchání trestného činu nedostatek 
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finančních a hmotných prostředků. Také se v případě kybernetické kriminality obvykle 
nejedná o zločiny páchané v afektu, v důsledku emocí či snížené ovládací schopnosti 
pachatele. Už proto, že kyberkriminalita vyžaduje značné vědomosti a vzdělání. 
(Výjimkou by snad mohla být pouze jednání typu zveřejnění kompromitujících 
informací, např. pornografických fotografií, jako druh pomsty bývalému 
partnerovi/partnerce.) Proto také pouze u části trestné činnosti je cílem útočníků 
majetkový prospěch, získání peněz nebo aktiv za peníze směnitelných (osobní data, 
která je možno prodat nebo použít k další trestné činnosti). U kyberkriminality přistupují 
více i motivy „nehmotné“. 

Útočníky v kyberprostoru můžeme kategorizovat do několika základních skupin: 

a) individuální útočníci (osamělí vlci) a organizovaný zločin. 
b) ideologicky motivované osoby a skupiny (může se jednat o jakoukoliv 

ideologii, např. náboženskou, politickou, ekologickou apod.), 
c) terorismus, 
d) vojáci a žoldnéři kybernetické války. 

Přitom prostupnost mezi uvedenými kategoriemi je vysoká, případně mohou být 
motivy skrývány pod jinými motivy, navenek proklamovanými (např. ekonomický 
motiv zastíraný ideologickým bojem). Graficky lze znázornit charakteristiku útočníků 
z hlediska jejich motivace a ve vztahu k úrovni dovedností (např. viz obr. 2). 

 
Obr. 2 Kvadranty motivace a dovedností pachatelů kyberútoků [9]  

2.3. Zvládání rizik jako hlavní složka preventivních bezpečnostních činností 
Informační bezpečnost musí řešit veškerou ochranu informací organizace, tedy 

ochranu celého informačního systému, automatizované i neautomatizované části. Máme 
tím na mysli zejména ochranu informací v mluvené a psané formě, ale i ochranu 
informací při zpracování a přenosu, tedy zejména při používání telefonů a faxů 
prostřednictvím telekomunikační sítě, počítačových sítí typu LAN/WAN, soukromých 
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datových sítí a veřejné datové sítě typu internetu, včetně různých variant intranetu. Při 
současném stupni zapojení prostředků IS/IT do práce s informacemi se sice z velmi 
velké většiny bude tedy zajištění informační bezpečnosti orientovat na automatizovanou 
složku informačního systému organizace, byť neautomatizovanou složku nelze 
opomíjet, a to ani v rámci analýzy rizik. 

Analýza rizik je prvním krokem procesu, který nazýváme řízení rizik. Toto řízení 
rizik je jednou ze složek systému řízení bezpečnosti informací. Systém řízení 
bezpečnosti informací (Information Security Management Systém, ISMS) sestává z 
politik, postupů, směrnic a příslušných zdrojů a činností, které organizace řídí, aby 
zajistila ochranu informačních aktiv. ISMS podle normy ČSN ISO/IEC 27000 
představuje systematický přístup k ustavení, implementování, provozování, 
monitorování, přezkoumávání, udržování a zlepšování bezpečnosti informací 
organizace tak, aby byly dosaženy její cíle. Je založen na posuzování rizik a na úrovních 
přijetí rizik organizace, které byly navrženy pro efektivní ošetření rizik a pro jejich 
řízení (ČSN ISO/IEC 27000). 

Podle cit. normy je třeba, aby organizace provedla při ustavení, monitorování, 
udržování a zlepšování ISMS následující kroky: 

a) identifikovala informační aktiva a s nimi spojené bezpečnostní požadavky, 
b) posoudila rizika bezpečnosti informací a ošetřila rizika bezpečnosti 

informací, 
c) vybrala a implementovala příslušná opatření k zvládnutí neakceptovatelných 

rizik, 
d) monitorovala, udržovala a zvyšovala efektivnost opatření spojených s 

informačními aktivy organizace. 
Detailně je ISMS definován normou ČSN ISO/IEC 27001, podle níž mj. 

organizace musí definovat a aplikovat proces posuzování rizik bezpečnosti informací 
(ČSN ISO/IEC 27001), který: 

a) stanoví a udržuje kritéria rizik bezpečnosti informací, která zahrnují 1) 
kritéria akceptace rizik; 2) kritéria pro provádění posouzení rizik 
bezpečnosti informací, 

b) zajistí, že opakovaná posouzení rizik bezpečnosti informací produkují 
konzistentní, opodstatněné a porovnatelné výsledky, 

c) identifikuje rizika bezpečnosti informací a vlastníky rizik, 
d) analyzuje rizika bezpečnosti informací, přičemž posuzuje potenciální 

následky, které by nastaly, pokud by se rizika realizovala, reálnou 
pravděpodobnost výskytu těchto rizik a na základě toho stanoví výslednou 
úroveň rizik, 

e) hodnotí výsledky a stanovuje priority zjištěných rizik pro jejich ošetření. 
 
Při posuzování rizik lze postupovat podle obecné normy ISO 31000 nebo podle 

speciální normy z řady 27000, týkající se informačních technologií, konkrétně podle 
ČSN ISO/IEC 27005. Podrobně je proces řízení rizik rovněž popsán v rámci zákona o 
kybernetické bezpečnosti, coby dnes zřejmě nejpodrobnější úpravy kybernetické 
bezpečnosti v českém právním řádu – zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti (dále také jen „ZKB“) – je začleněno do oblasti organizačních opatření (§ 
5 odst. 2). Podrobně je řízení rizik upraveno v prováděcí vyhlášce č. 82/2018 Sb., o 
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bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále 
také jen „vyhláška“). Hodnocení rizik odpovídá více méně metodě nazvané Matice 
následků a pravděpodobností uvedené v normě ČSN EN 31010. 

2.4. Zajišťování důkazů v kyberprostoru jako součást preventivních bezpečnostních 
opatření 
Součástí preventivních bezpečnostních opatření i musí být nástroje pro zjišťování 

možných kyberútoků tak, aby na ně mohl vlastník aktiv reagovat, jakož i nástroje 
umožňující rozkrýt, co se v systému či jeho komponentě odehrálo, aby bylo možno 
zajistit důkazy, digitální stopy. Tyto stopy mají dvojí význam: slouží k odhalení 
pachatele a dokázání jeho trestné činnosti, ale současně jsou zpětnovazebním zdrojem 
pro další vylepšování bezpečnostních opatření. 

Každé technologické zařízení, které získává, zpracovává, předává nebo uchovává 
data, zanechává záznamy (odrazy) o své činnosti. Tyto záznamy z kriminalistického 
hlediska jsou stopami. Lze také říci, že digitální stopa je fyzikální interpretací 
(záznamem) nehmotné informace, zakódované do digitálního formátu [10], Zákon o 
kybernetické bezpečnosti řadí mezi technická opatření uvedená v ust. § 5 odst. 3 
zavedení nástrojů jako jsou: 

1. nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 
2. nástroj pro ověřování identity uživatelů, 
3. nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 
4. nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 
5. nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 
6. nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
7. nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí. 

Z hlediska zajištění důkazů a dokazování jsou pro nás nejvýznamnější nástroje ad 
5., 6. a 7., kdy dochází k ukládání informací o činnostech uživatelů a administrátorů, 
fungování technických a programových komponent a probíhá sběr a vyhodnocení 
kybernetických bezpečnostních událostí. Klíčovou je právě otázka prokazatelnosti, že 
se stopa nacházela na určitém místě a že v procesu od jejího zajištění do ukončení 
znaleckého zkoumání nebyla žádným způsobem modifikována. 

Z hlediska kriminalistické počítačové analýzy je klíčové, abychom mohli 
konformně správným a přísně legálním způsobem najít, zadokumentovat a provést 
důkazy zjištěné z digitálních stop [11]. Tyto stopy se nacházejí v počítačových 
systémech a na nosičích dat, případně kdekoliv v kyberprostoru. Jejich vlastnosti jsou 
ovšem takové, že příliš neusnadňují práci orgánů činných v trestním řízení, resp. jimi 
ustanovených znalců.  

Patří sem zejména: 

a) nehmotnost digitálních stop, b) latentnost digitálních stop, c) časová trasovatelnost 
digitálních stop, resp. manipulovatelnost s časem v počítačových systémech, d) 
informační hodnota digitálních stop, e) velmi nízká životnost digitálních stop, f) 
uchování a kvalita archivních záznamů, g) velké objemy digitálních dat, h) vysoká 
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datová hustota digitálních záznamů, i) dynamika vývoje digitálních technologií, j) 
dynamika činnosti informačních systémů, k) komplexnost prostředí, l) velký 
geografický rozsah prostoru s digitálními stopami, m) dostupnost kvalitní ochrany 
digitálních dat, n) možnosti automatizace při identifikaci digitálních stop, o) možnosti 
změny identity pachatele v kyberprostoru, p) obnovitelnost digitálních stop, q) problém 
originality digitálních stop, r) nedůvěra v důkazní sílu digitálních stop [12]. 

2.5. Analýza rizik v procesu jejich řízení  
Povinnost vytvořit a provozovat zabezpečený informační systém může být uložena 

různými právními předpisy, ale může se tak stát i na základě našeho vlastního 
rozhodnutí v případě, že (v menším počtu případů) to výslovně z legislativy nevyplývá. 
Různé právní předpisy definují různé požadavky. Ve všech případech je ale na počátku 
tohoto iteračního, nikdy nekončícího procesu jako první krok analýza rizik (viz obr. 3). 

 
Obr. 3 Analýza rizik v procesu jejich řízení [13]  

 
Kontrola kybernetické kriminality je nikdy nekončící spirálou mezi možnostmi 

nových technologií, a tedy i možnostmi, jak je zneužít, a rovněž tak možnostmi, které 
tyto technologie poskytují při prevenci i při odhalování a vyšetřování tohoto druhu 
trestné činnosti. Z toho vyplývá mj. i následující významná skutečnost: řízení rizik, resp. 
celý proces kontroly kybernetické kriminality je iterační, nikdy nekončící proces, který 
trvá stejně dlouho, jako existují aktiva, jež je třeba chránit. Celý proces řízení rizik, od 
fáze identifikace a analýzy rizik až po uplatnění metod pro snižování rizika lze znázornit 
(např. viz obr. 4). 
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Obr. 4 Iterační proces řízení rizik [13]  

 
Důležitou součástí procesu rozhodování o metodách a nástrojích na snížení 

identifikovaných rizik proti kybernetickým útokům jsou samozřejmě náklady na snížení 
rizika. Do opatření na snížení či odstranění rizika je vhodné investovat pouze tolik, aby 
náklady byly úměrné potenciální výši hrozící škody. Součástí projektu na snížení rizik 
tedy musí být i cost management, který bude poměřovat dopady rizik a náklady na jejich 
odstranění. Je ovšem třeba mít na paměti, že některé dopady lze obtížně kvantifikovat, 
přičemž jejich důsledky mohou být pro organizace a/nebo pro její vedení nevyčíslitelné. 
Existují případy, např. v rámci tzv. kritické infrastruktury [14], že úroveň zbytkových 
(reziduálních) rizik musí být nastavena velice nízko.  

Závěry 
1. Z výše uvedených poznatků a argumentů lze vyvodit dva následující klíčové 

závěry, které významným způsobem ovlivňují nejenom kriminalistické úspěchy při 
vyšetřování a odhalování počítačové nebo kybernetické trestné činnosti, ale potenciálně 
i při odhalování většiny nebo alespoň značné části ostatní trestné činnosti, nezávisle na 
jejím druhu: 

a) Spolupráce orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) se specialisty v oboru 
informačních a komunikačních technologií je již nedostatečná na té úrovni, na jaké je 
využívána v současné době, tj. zadáváním zpracování znaleckých posudků nebo v 
lepším případě ad-hoc dílčími konzultacemi. Digitální technologie pronikly do běžného 
života společnosti takovým způsobem, že pro OČTŘ se tyto musí stát z jedné strany 
nedílným a zásadním nástrojem práce, z druhé strany kladou tyto technologie, díky 
jejich složitosti a dynamice vývoje, vysoké nároky na odpovídající vědomosti a 
speciální postupy identifikace, vyhledávání, zajišťování, dále pak na analýzu, 
interpretaci a prezentaci digitálních stop. Bez špičkových specialistů nebude odvedená 
práce na odpovídající nebo alespoň akceptovatelné úrovni. Současná úroveň rozvoje a 
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existence informačních a komunikačních technologií jednoznačně vyžaduje po OČTŘ 
vytvoření co největšího počtu specializovaných a kvalifikovaných týmů a pro 
specializované činnosti kontinuální a těsnou spolupráci s experty v oboru digitálních 
technologií. 

b) Uplatnění informačních a komunikačních digitálních technologií ve všech 
oblastech lidské činnosti a jejich přímé či nepřímé využití prakticky celou populací 
přináší požadavek, který vyžaduje v určitých případech trestné činnosti nutnost rozšířit 
vyšetřovací týmy nejenom o specialisty na tuto digitální techniku, ale i na odborníky v 
oblastech lidské činnosti, která digitální technologie specificky využívá. Jedná se tedy 
o reálnou potřebu vzniku multioborových vyšetřovacích týmů. Konkrétním příkladem 
může být potenciální snaha pachatele nebo pachatelů zaútočit pomocí informačních a 
komunikačních technologií na některý z prvků klíčové infrastruktury státu nebo na řídicí 
a informační systém některé z předních nemocnic nebo významného průmyslového 
podniku.  

V takto závažných nebo složitých případech nebude postačovat v praxi používaná 
metoda určité „off-line“ spolupráce. I když se zdají být použité příklady zatím na první 
pohled nereálné, světová zkušenost potvrzuje opak, je nutné být připraven jak 
organizačně, procesně, odborně ale i právně. Lze se důvodně domnívat, že takové 
situace, kdy by bylo potřebné sestavit specializovaný multioborový vyšetřovací tým již 
v minulosti nastaly, jen se o nich neví, nebo nebyly jako takové klasifikovány. Je potřeba 
se připravit na nepříznivé situace, které mohou nastat už v blízké době [10]. 

Významným pomocníkem se může stát rozhodovací praxe soudů, která ukáže, jak 
je možné se vypořádat se zdánlivě obtížně uchopitelnými, nehmotnými důkazy 
s využitím znaleckých posudků. Hodnocení důkazu znaleckým posudkem spočívá v 
posouzení, zda závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem 
nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, 
zda závěry posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů a zda odůvodnění 
znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického myšlení.  

Důkaz znaleckým posudkem tedy soud hodnotí jako každý jiný důkaz, nemůže 
však přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů. Závěry znaleckého posudku 
nelze bez dalšího přebírat, ale je třeba v případě potřeby je ověřovat i jinými důkazy, a 
to zejména tehdy, jestliže mohou být pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého 
posudku. Tak tomu je např., připouští-li znalecký posudek možnost zpřesnění jím 
uváděných údajů, avšak k tomuto zpřesnění znalec nepřikročí, nebo postupuje-li znalec 
ve znaleckém posudku podle určitého předpisu, ale v dílčím závěru se od něho bez 
bližšího zdůvodnění odchýlí [15]. 

Nutnost interpretace digitálních stop do vnímatelné podoby a enormní složitost 
digitálních technologií obecně jednoznačně vede k novému modelu integrované 
kriminalisticko-expertizní práce, k vytvoření (reálnému nebo virtuálnímu) 
integrovaných vyšetřovacích týmů, ve kterých je nezbytné odborně, procesně, právně i 
organizačně zajistit těsnou spolupráci kriminalistů a digitálních expertů. Taková potřeba 
se stává realitou, se kterou je potřeba se vypořádat. 

2. Tento bod popisuje metodiku pro zvyšování bezpečnosti IS/IT prostřednictvím 
analýzy rizik. Přitom předpokládá, že: 

a) bezpečnost systému bude řízena (ISMS bude zavedeno a dodržováno), 
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b) lidský faktor neselže. 

Klasické úsloví sděluje, že každý řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší 
článek. Nejslabším článkem v oblasti bezpečnosti IS/IT a v procesu kontroly 
kybernetické kriminality jsou právě lidé. Axiomem managementu rizik je: každá 
porucha procesů je primárně způsobena selháním lidské složky systému – lidského 
činitele. Důslednou analýzou poruch, selhání, nehod nebo jiných nežádoucích událostí, 
je nakonec vždy zjištěno, že někdo z přímo nebo nepřímo zúčastněných nevykonal 
všechny své činnosti, nesplnil všechny svěřené úkoly na sto procent [16].  

Z těchto důvodů jsou součástí preventivních opatření i stanovení přesných pravidel 
– bezpečnostních politik. Bezpečnostní politikou se podle vyhl. č. 82/2018 Sb. rozumí 
soubor zásad a pravidel, které určují způsob zajištění ochrany aktiv. Zde můžeme najít 
v příloze č. 5 výčet možných či požadovaných bezpečnostních politik. Obvykle nejsou 
takto atomizovány a bývají souhrnným dokumentem pro danou organizaci – viz např. 
požadavky na obsah provozní dokumentace formulované v odst. 3 § 11 vyhl. č. 
529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, podle 
kterého „Bezpečnostní politika informačního systému veřejné správy podle § 10 odst. 2 
písm. a) obsahuje popis bezpečnostních opatření, která orgán veřejné správy uplatňuje 
při zajišťování bezpečnosti tohoto systému a která odpovídají požadavkům na 
bezpečnost stanoveným v informační koncepci podle § 4 odst. 2.“ 

Bezpečnostní politika informačního systému může být podmnožinou nadřízené 
bezpečnostní politiky: bezpečnostní politiky informací či dokonce bezpečnostní politiky 
organizace. Jedná se o deklaraci principů a postupů, které organizace zavedla. 
Bezpečnostní politiku informačního systému tvoří soubor norem, pravidel a postupů, 
který vymezuje způsob, jakým má být zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost 
utajované informace a odpovědnost uživatele, bezpečnostního správce a správce 
informačního systému za jeho činnost v informačním systému. Bezpečnostní politika 
informačního systému se formuluje na základě: 

a. minimálních bezpečnostních požadavků v oblasti počítačové bezpečnosti; 

b. systémově závislých bezpečnostních požadavků, požadavků uživatele a výsledků 
analýzy rizik; 

c. bezpečnostních požadavků bezpečnostní politiky nadřízeného orgánu, pokud 
byla zpracována. 

Bezpečnostní politika by měla mít garanta, odpovědného za její údržbu a 
aktualizaci v souladu s pevně definovaným revizním procesem. Bezpečnostní politiku 
jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci organizace a její plnění kontrolují vedoucí 
zaměstnanci v rozsahu stanovené působnosti a odpovědnosti. Aby ovšem bylo toto 
základní preventivní opatření skutečně účinné, musí být součástí procesu řízení 
bezpečnosti také pravidelná kontrola zavedených postupů – dodržování bezpečností 
politiky. Tím bude naplněn požadavek na iterační proces zajišťování ochrany před 
kybernetickou kriminalitou tak, jak je znázorněno na obr. 3 a 4 výše. 
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Abstrakt: 
Príspevok poskytuje základné fakty objasňujúce súčasnú etnickú krízu v Bosne a Hercegovine, ktorej 
dipsoroporcionalita bola aj je jedným z kľúčových zdrojov pretrvávajúcej nestability 
v krajine.Riešenie v podobe Daytonského systému ukončilo konflikt ale nevyriešilo krízu v tejto 
krajine. V krajine sú stále prítomné konfliktné symptómy a príčiny pretrvávajú v latentnej forme. 
Jednou z nich je aj problém sekuritizácie etnicity. Tento príspevok sa snaží objasniť zdroje 
pretrvávajúceho napätia. 

Kľúčové slová: etnicita, Bosna a Hercegovina, konflikt, kríza  

 
Abstract:  

The contribution presents elementary facts which shows the sources of continous ethical crisis in 
Bosnia and Herzegovina which is one of the key resources of upcoming intabilty.The Dayton 
agreement resolution had ended opened violent conflict but doesn´t resolved. It is still present the 
similar conflict reasons in the latent form and one of the key problem is securisation of the ethnicity. 
This contribution presents the roots which established contemporary tensions in this society. 

Keywords: ethnicity, Bosnia and Herzegovina, conflict, crisis. 

 

Federatívna ľudová republika Juhoslávia (FĽRJ) vznikla v roku 1946. 
Komunistický režim nastolený vo FĽRJ získal potrebnú podporu obyvateľstva v priebehu 
Druhej svetovej vojny, kedy partizánske jednotky úspešne bojovali proti nacistickej Tretej 
ríši, fašistickému Taliansku, ich spojencom a četnickému hnutiu. Územie Bosny a 
Hercegoviny bolo v čase Druhej svetovej vojny pod správou Nezávislého chorvátskeho 
štátu, bábkového štátu spriazneného krajinám Osi, riadeného hnutím Ustaša. (Hoare, 
2014)V povojnovom období sa v Juhoslávii budoval autoritatívny stalinistický režim. 
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Ideologické rozpory medzi FĽRJ a ZSSR začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia 
viedli k hospodárskym a politickým reformám, uvoľneniu politického režimu v krajine 
a postupnému zvyšovaniu politického napätia vo vzájomných vzťahoch. V roku 1946 sa 
FĽRJ dištancuje od politiky Sovietskeho zväzu a FĽRJ pristupuje k razeniu vlastnej 
politiky sociálnej demokracie. Na medzinárodnej scéne sa Juhoslávia etablovala do 
vedenia Hnutia nezúčastnených krajín. Vnútorná stavba FĽRJ pozostávala zo šiestich 
ľudových republík.Ich spájajúcim prvkom bola identita príslušnosti k juhoslovanskému 
národu, pričom národnostné a náboženské otázky sa stali marginálnymi záležitosťami 
juhoslovanskej spoločnosti. [1] Bosna a Hercegovina ako jedna zo socialistických 
republík predstavovala svojim národnostným zložením príklad zmenšeného modelu 
fungovania Juhoslávie. Juhoslovanská ústava z roku 1974 zaviedla možnosť používať 
národné jazyky jednotlivých socialistických republík. Táto konštitučná zmena tiež 
umožnila neskoršie vystúpenie štátov z federatívneho zväzku. 

Z hľadiska federatívnej formy usporiadania štátu bolo najvyšším orgánom 
výkonnej moci 9-členné predsedníctvo, pozostávajúce zo zástupcov republík, 
autonómnych oblastí a predsedu Zväzu juhoslovanských komunistov. Zväzová výkonná 
rada predstavovala druhú zložku výkonnej moci. Jej právomoci boli obmedzené na 
rozhodnutia parlamentu. Súčasťou výkonnej moci bola funkcia prezidenta, ktorú 
zastával od vzniku Juhoslávie až do svojej smrti J. B. Tito. Neskôr sa funkcia prezidenta 
transformovala do orgánu kolektívneho predsedníctva, kedy pri jednoročných 
intervaloch dochádzalo k striedaniu politických predstaviteľov. Dvojkomorový 
parlament pozostával zo Zväzovej komory a Zboru republík. Kľúčovú pozíciu v 
politickom systéme krajiny zohrával Zväz komunistov Juhoslávie.  [2] Tito svojou 
prísnou autoritatívnou formou vlády a prostredníctvom hrubej sily potláčal historické 
etnické rozdielyav priebehu 35 ročnej vlády nemilosrdne potláčal akékoľvek prejavy 
znovuzrodenia nacionalizmu. Pred svojou smrťou Tito pristúpil k decentralizácii 
Juhoslávie sformovaním parlamentov a predsedníctiev jednotlivých republík 
a autonómnych srbských provincií Vojvodiny a Kosova. [3]  

Garantom bezpečnosti, v zmysle integrity územia a ochrany obyvateľstva v 
bývalej Juhoslávii bola Juhoslovanská ľudová armáda (JNA). Jej predchodkyňou bola 
Ľudovo-oslobodenecká armáda Juhoslávie, ktorá sa sformovala v roku 1941 počas 
partizánskeho odboja. JNA operovala na základe konceptu celkovej národnej obrany, 
vychádzajúcej z vojenskej doktríny FĽRJ. Tento základný princíp, ktorý riadil činnosť 
ozbrojených síl spočíval v zapojení obyvateľstva do ozbrojeného odboja, zbrojnej 
výroby a civilnej ochrany a v nasadení JNA v prípade vojenského útoku pozdĺž hraníc. 
V závislosti od vývoja situáciu by následne došlo k nasadeniu jednotiekTeritoriálnej 
obrany (TO) zriadených v roku 1974.Organizácia a velenie jednotiek TO boliv 
kompetencii republík. Právny rámec upravujúci činnosť JNA vyplýval z Ústavného 
zákona SFRJ z roku 1974 a zo Stratégie ozbrojených síl, vypracovanej Predsedníctvom 
SFRJ. Na základe základného zákona štátu, Ústavy SFRJ z roku 1974, JNA bránila 
nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť a touto ústavou garantované spoločenské 
zriadenie.“  

JNA a TO tvorili dva základné komponenty ozbrojených síl SFRJ. Orgán 
vrchného veliteľa ozbrojených síl bol kolektívny, sústredený v rukách predsedníctva 
SFRJ. Dôležité armádne funkcie však zastávali všetky národnosti Juhoslávie. V 
teoretickej rovine sa vylučovalo akékoľvek preferovanie jednotlivých národov. V 80. 
rokoch a na prelome 90. rokov došlo na základe odlišnej životnej úrovne, kultúrnej 
diverzity a perspektívy vstupu do armády, k narastajúcemu počtu srbských s 
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čiernohorských regrútov. Naopak, klesal počet Bosniakov, Chorvátov, Slovincov a 
kosovských Albáncov čím došlo k nacionalizácii JNA.  

Hlavným cieľom ozbrojených síl SFRJ bola obrana federácie pred 
nebezpečenstvom prichádzajúcim z vonkajšieho prostredia. Silný kult osobnosti Tita  
nepripúšťal možnosť ohrozenia vnútornej bezpečnosti. Paradoxom ostáva, že práve 
legislatívna úprava a nacionalistické tendencie priviedli SFRJ do občianskej vojny. 
Vojenský zásah v prípade vnútroštátneho konfliktu v Slovinsku a Chorvátsku mal z 
právneho hľadiska svoje opodstatnenie a sledoval zachovanie teritoriálnej integrity 
zloženého juhoslovanského štátu. Jeho možným následkom sa v danom období 
nevenovala pozornosť  

Vnútropolitická a ekonomická situácia v SFRJ bola na začiatku 90-tych rokov 
nestabilná, čo sa prenášalo v jednotlivých štátoch, napr. v BaH, aj do oblasti 
bezpečnosti. Keďže bývalá Juhoslávia pozostávala z mnohých etnických a 
národnostných skupín, šírenie nacionalistických myšlienok a artikulovanie práva 
národov na sebaurčenie na domácej politickej scéne, ako aj zapojenie oficiálnych a 
neoficiálnych nástrojov zahraničnej politiky zo strany susedných štátov a iných 
externých štátnych a neštátnych aktérov, sa podpísalo pod rozpad tohto štátneho útvaru. 
[1]  

Nárast etnického nacionalizmu po Titovej smrti viedol k rozpadu Juhoslávie. 
V júni 1991 Slovinsko a Chorvátsko, povzbudené Nemeckom a Rakúskom, vyhlásili 
nezávislosť, čím došlo k zmene štruktúry moci v Juhoslávii. (Larkin, 2013) Slovinsko 
získalo nezávislosť po niekoľkých dňoch, no Chorvátske vyhlásenie nezávislosti 
vyvolalo konflikt medzi Chorvátskymi jednotkami a Srbskými para vojenskými 
jednotkami podporovanými JNA, ktorý sa v roku 1992 prelial do BaH. Západné krajiny 
definovali konflikt v Juhoslávii ako občiansku vojnu, „vojnu bez obetí a agresorov“, 
v ktorej sa všetky strany označovali ako „bojujúce frakcie“ podieľajúce sa na vojne 
rovnakou mierou. [4]  

Samotný vojnový konflikt v BaH prebiehal v troch fázach. V prvej fáze sa 
vytvorila koaličná spolupráca medzi Chorvátskou radou obrany a Armádou Republiky 
BaH, zameraná voči aktivitám ArmádyRepubliky SrpskejBaH a JNA. V roku 1992, BR 
OSN rezolúciou č. 758 a 776 vytvorila podmienky na rozmiestnenie ochranných síl 
mierových jednotiek UNPROFORv  Chorvátsku, BaH, FRJ a vo FYROM. Nasledovalo 
obdobie rozbroja medzi koalíciou v rokoch 1993-1994. V uvedenom období sa 
formovali lokálne ad-hoc spojenectvá medzi bosnianskymi Chorvátmi, bosnianskymi 
Srbmi a na druhej strane Bosniakmi a bosnianskymi Srbmi. V roku 1994 sa 
komplexnosť situáciepostupne viac a viac skomplikovala.  

Tretia fáza býva označovaná ako bellum omnium contra omnes, vojna všetkých 
proti všetkým. V závere ozbrojeného konfliktu došlo k obnoveniu chorvátsko-
moslimskej spolupráce. Iniciatíva opätovného spojenectva vychádzala od vonkajších 
faktorov, najmä americkej diplomacie a nie z presvedčenia domácich aktérov. V čase 
ozbrojeného konfliktu v BaH sa sekuritizácia uskutočňovala na úrovni lokálnej, 
regionálnej, subsystémovej a globálnej. Aktívna účasť medzinárodného spoločenstva a 
Európskej únie nepriniesla želané výsledky v oblasti prijatia nastolených mierových 
plánov. Zapojenie USA do riešenia konfliktu, sprevádzané finančnou dotáciou, prispelo 
k podpísaniu DPA.  

Počiatočné hrozby societálneho sektoru sa premenili na hrozby vojenského 
charakteru, kedy použitia neštandardných prostriedkov smerovalo k záchrane identity 
konštitučných národov BaH. „Obraz druhého“ ako bezpečnostnej hrozby sa stal 
charakteristickým pre BaH v rokoch 1992-1995. Deformovanie predstáv o identite 
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druhého národa umocňovali krivdy z obdobia druhej svetovej vojny. Okrem vyššie 
uvedeného, ďalšiu bezpečnostnú hrozbu predstavovala pre srbský a chorvátsky národ 
nadpriemerná natalita Bosniakov.  

Na jar v roku 1995 sa začala prípravná fáza na ukončenie vojny a uzavretie 
mieru v Bosne a Hercegovine. Implementáciou diplomatických a vojenských 
nástrojovsa očakávalo zastavenie bojov a zahájenie mierového procesu. Následný krok 
bol zameraný na vytvorenie diplomatického tlaku na chorvátsku a srbskú vládu v zmysle 
prijatia záverov z mierových rokovaní. Finálna stratégia sa dotýkala budúcnosti BaH 
ako štátu, zachovania teritoriálnej integrity BaH, jej suverenity a medzinárodného 
právneho statusu a rešpektovanie BaH ako jednotného štátu zo strany Srbska, 
Chorvátska. [2].  

Mierové rokovanie, boli formálne ukončené 14. decembra 1995 v Paríži 
parafovaním Všeobecnej rámcovej dohody o mieri v Bosne a Hercegovine(GFPA), za 
účasti prezidenta Bosny a Hercegoviny A. Izetbegovića, chorvátskeho prezidenta F. 
Tuđmana a srbského prezidenta S. Miloševića a najvyšších predstaviteľov USA, Ruskej 
federácie, VB, Nemecka, Francúzska, generálneho tajomníka OSN a generálneho 
tajomníka NATO. Dohoda o miery v Bosne a Hercegovine označovaná aj ako 
Daytonská mierová dohoda (DPA) bola výsledkom intenzívneho medzinárodného 
diplomatického procesu, ktorý identifikoval a kodifikoval prostriedky na ukončenie 
vojny v BaH. Podpisom DPA zostala BaH medzinárodne uznaným štátom 
s predvojnovými hranicami. [3] 

Pri uzatvorení DPA bolo potrebné prekonať tri zásadné bariéry. Prvou bola 
psychologická bariéra vyplývajúca z histórie konfliktu, ktorý viedol k extrémne nízkej 
miere vzájomnej dôvery medzi zúčastnenými stranami. Druhú bariéru predstavovala 
nenaplnenosť situácie, v ktorej by bojujúce strany utrpeli významné straty a žiadna zo 
strán nemohla dosiahnuť víťazstvo použitím sily, čo marilo úsilie na ukončenie 
konfliktu. Konečnú prekážku zosobňovala štrukturálna zložitosť samotných rokovaní 
spôsobená počtom a rozmanitosťou zúčastnených strán a širokým spektrom otázok 
negociácie ako sú územie, dohody o inštitucionálnej vláde a mechanizmoch jej 
presadzovania. [4] (Adriana Camisar, Boris Diechtiareff, Bartol Letica, Christine 
Switzer, 2005) 

Daytonské mierové zmluvy slúžia na súhrnné označenie medzinárodnej 
mierovej zmluvy pozostávajúcej z integrálnych súčastí - 11 článkov, 11 dodatkov, 
príloh, deklarácií, listov, doplnkových dohôd, sprievodných listov a máp. 
Najpodstatnejšiu súčasť GFPA tvorí 11 dodatkov. Všetky, okrem dodatku č. 4, sú 
dohodami medzi stranami, RBiH, RS a FBiH.  Z obsahového hľadiska sa dodatky týkajú 
„demokratizácie Bosny a rekonštrukcie spoločnosti“. Prvý dodatok so súvisiacimi 
dokumentmi ustanovuje vojenskú prítomnosť stabilizačných jednotiek IFOR-u a právne 
postavenie príslušníkov týchto ozbrojených síl. Druhý sa týka regionálnej stabilizácie. 
Tretí dodatok sa venuje medzietnickým hraniciam, a s tým súvisiacim otázkam. Štvrtým 
je základný zákon BaH. Nasleduje dodatok týkajúci sa arbitráže a Dohody o ľudských 
právach. Siedmy dodatok tvorí Dohoda o utečencoch a presídlených osobách. V ôsmom 
dodatku sú vymedzené oblasti pôsobnosti a ustanovenia týkajúce sa Komisie pre 
ochranu národných kultúrnych pamiatok. Dohoda o vytvorení verejných korporácií 
predstavuje prílohu č. 9. Dodatok č. 10 obsahuje ustanovenie OHR. Finálnym je dodatok 
o vzniku medzinárodného špeciálneho oddielu polície v BaH. Následne DPA pozostáva 
zo záverečného stanoviska a Dohody o parafovaní GFAP, ktorá zaväzuje zmluvné strany 
k finálnemu podpisu náležitých dohôd a k akceptovaniu byť týmito zmluvami zaviazaní. 
Samotný charakter Daytonskej mierovej dohody je špecifický. Jedná sa totiž o 
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medzinárodnú zmluvu, ktorá ustanovila vznik nového politického útvaru na základe 
mierovej dohody. Ústava BaH je súčasťou dodatku č.4 GFAP. Implementácia mierovej 
dohody a jej dodržiavanie je podmienené medzinárodnými zárukami, na základe 
dodatku č. 10 s názvom Dohoda na civilnej implementácii mierového riešenia. Na 
dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z dohody dohliada osoba Vysokého predstaviteľa 
medzinárodného spoločenstva a zvláštneho vyslanca EÚ, v rámci vytvoreného OHR. Z 
tohto vyplýva, že medzinárodnému spoločenstvu boli priznané kompetencie v oblasti 
spravovania štátu „vrátane najvyšších úrovní vojenskej, politickej, súdnej a 
ekonomickej regulácie.“ Na plnenie záväzkov vyplývajúcich z mierovej dohody 
dohliada Rada pre implementáciu mieru a vysoký predstaviteľ. DPA zaviazala všetky 
zmluvné strany k spolupráci s medzinárodným vyšetrovaním a trestaním zločincov. 
Celkový ústavný systém v krajine tak nadobudol špecifický charakter, pričom ho tvoria 
tri základné komponenty, občania, štátna moc a medzinárodné spoločenstvo. 
(Demčíková, 2013) Daytonské negociácie vytvorili komplexnú a organizovanú 
štruktúru zameranú na zastavenie bojov a vytvorenie rámca na budovanie nového 
národa. Jednotlivé články DPA predstavujú individuálne subštruktúry, pričom každá z 
nichvytvára a podporuje väčší systém. Funkčnosť systému v BaH je závislá na naplnení 
funkcie týchto subštruktúr. Uvedená konštrukcia je najväčším nedostatkom DPA, keďže 
tri individuálne entity využívajú manévrovanie v jej jednotlivých článkoch ako metódu 
na zastavenie progresu, primárne v mene zachovania kultúrnej identity. Jednotlivé 
články DPA optimisticky vytýčili cestu k mieru a budovaniu národa. Namiesto 
napĺňania cieľov dohody jednotlivé národy využívajú DPA na presadzovanie vlastnej 
etnickej agendy.  [3] Ďalšie nedostatky DPA sa prejavili v postdaytonskom období. 
Jednotlivé články Ústavy obsahujú priestor na diskrimináciu, keďže veľkej časti 
obyvateľstva BaH z jeho troch konštitutívnych národov ako aj obyvateľom 
klasifikovaným  ako „iní“ sú odopreté ich základné ľudské práva. Zanedbanie myšlienky 
budovanie jednotného národa a súčasné kladenie dôrazu na etnické kolektívy viedlo 
k rozdeleniu BaH na „etnické štátiky“. Z uvedeného dôvodu občianska demokracia  a 
vláda práva nemôžu v BaH existovať bez reálnych a legálnych zmien v postavení 
obyvateľov, resp. bez adekvátneho zaobchádzania príslušníkov konštitutívnych 
národov. [4]  
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Abstrakt: 

Text se věnuje bezpečnostním aspektům fotbalového chuligánství. V první části je diskutována 
problematika fotbalového chuligánství z pohledu sociálních věd. Druhá cast se zaměřuje na 
současnou situaci v České republice. Třetí cast popisuje konkrétní bezpečnostní opatření, která 
jsou realizována v souvislosti s fotbalovými zápasy. Blíže jsou popsána logictická, stavební, 
preventivní, represivní a koordinační opatření. 
Kľúčové slová: bezpečnost, fotbalové chuligánství, fotbaloví chuligáni, násilí  

 
Abstract:  

The text deals with the security aspects of football hooliganism. The first part discusses the issue of 
football hooliganism from the point of view of social sciences. The second part focuses on the current 
situation in the Czech Republic. Third part describes specific security measures that are 
implemented in relation with football matches. The logistics, constructive, preventive, repressive 
and coordinating measures are described in detail. 

Keywords: security, football hooliganism, football hooligans, violence 

 

Úvod 
Vrcholová či reprezentační kopaná patří k zajímavým společenským fenoménům, 

jež mají mnohdy zcela zásadní vliv na další společenské jevy, například na mezinárodní 
vztahy. Z volnočasové aktivity se fotbal etabloval ve významnou oblast mající vliv i na 
jiné sféry společenského života, včetně bezpečnosti a konkrétních bezpečnostních 
opatření. I díky rozvoji masových médií (televize, sociálních sítí) je fotbal neobyčejně 
populární a bezpochyby nejmasovější hrou.  

S fotbalem však souvisí i negativní sociální jevy, které se pravidelně objevují již 
několik desetiletí v podobě jevu, který se označuje jako tzv. fotbalové chuligánství či 
fotbalové výtržnictví. [srov. 1]. Fotbalové chuligánství se dostává do mediálního, ale i 
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bezpečnostního zájmu s každým rizikovým zápasem, přičemž se může jednat o utkání 
mezinárodní, nebo o utkání v domácích soutěžích. Každým rokem se stane v České 
republice (dále jen ČR) několik případů, které jsou medializovány a oblast fotbalového 
chuligánství je politizována, případně přímo sekuritizována. 

Z hlediska bezpečností teorie lze jednotlivé excesy fotbalového chuligánství 
vnímat jako veřejné téma, které lze umístit na škálu sahající od depolitizovaného (se 
státem nijak nesouvisící, není předmětem veřejných debat a veřejného rozhodování) 
přes politizované (téma se stává součástí veřejné politiky, což ve svém důsledku 
vyžaduje vládní zásah v podobě oficiálního rozhodnutí a alokace zdrojů, řidčeji pak 
jinou formu celospolečenské aktivity) k sekuritizovanému (téma je chápáno jako 
existenční hrozba, jež si žádá mimořádná opatření a ospravedlňuje konání vybočující ze 
standardních mantinelů politických procedur). Zařazení jednotlivých témat na této škále 
není nikdy definitivní: v závislosti na okolnostech se může kterékoliv téma ocitnout 
v kterékoliv její části. [2]. Tento text se zaměří na představení fotbalového chuligánství 
ze sociologického hlediska, aby následně byly diskutovány bezpečnostní aspekty, 
legislativa v této oblasti, a konkrétní bezpečnostní opatření.  

 

1.  Teoretické ukotvení problematiky fotbalového chuligánství  
Fotbalové chuligánství spjato historicky především s Britskými ostrovy, kde tento 

fenomén vznikl, byl popsán a posléze díky anglickým chuligánům „exportován“ do 
jiných zemí Evropy. Samotné pojmenování chuligán (hooligan) vzniklo v 19. století 
v Londýně podle irské imigrantské rodiny jménem Hooligan či Houlihan, která byla 
proslulá svým „asociálním chováním“. Pojem byl později použit jako všeobecný popis 
pro jakékoliv kriminální či výtržnické chování. V souvislosti s fotbalovým 
chuligánstvím je užíván přibližně od šedesátých let dvacátého století pro popis 
asociálních či antisociálních aktivit příznivců jednotlivých fotbalových klubů. 
Agresivní chování, které je nyní známé jako fotbalové chuligánství, se začalo projevovat 
především v Anglii v průběhu šedesátých let, eskalovalo v letech osmdesátých a bylo 
spojené se sledováním zápasů a jevy jako jsou např.: vniknutí diváků na fotbalová hřiště, 
házení předmětů na hrací plochu i aktéry hry, verbální i brachiální konflikty ústící v 
agresi mezi chuligány a rozhodčím, chuligány a hráči, chuligánskými skupinami 
navzájem, projevy extremismu, nepokoje, vandalství (např. ničení vlakových souprav), 
výtržnosti atp. [2]. 

Sociální vědy – a později bezpečnostní vědy - se agresivním chováním při 
fotbalových utkáních začaly věnovat přibližně od 60. let 20. století. Hlavní teoretická a 
empirická východiska vycházela ze sociologie, psychiatrie, psychologie a antropologie. 
Hlavní poznatky k tématu fotbalového chuligánství byly na základě studií britských a 
německých sociálních vědců. Jednalo se například o studie Iana Taylora, Johna Clarka, 
Stuarta Hall, Petera Marshe, Johna Williamse, Anthony Kinga, Wilhelma Heytmeyea či 
Güntera Pilze. [2]. 

Další z významných britských vědců, Norbert Elias a Eric Dunnig, se pokusili 
vývoj fotbalu přiblížit pomocí čtyř etap. Podle Eliase a Dunninga lze první etapu spojit 
s tzv. lidovým fotbalem (italsky Fiorentine calcio, německy Knappen). Tato etapa je 
spojována se středověkými lidovými střety, které se podobaly kopané jen zcela 
vzdáleně. Přítomnost balonu zde byla celkem vedlejší. Tyto rituály, často doprovázené 
pitkami, docela pravidelně končily závažnými zraněními a dokonce i smrtí 
zúčastněných. Ve druhé etapě, kterou datuje mezi roky 1750 - 1840, začala tato hra 
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pronikat i na anglické veřejné školy. Třetí etapa v letech 1840 - 1860 se hra začala více 
formalizovat a stávala se méně živelnou. V poslední, čtvrté etapě (datované mezi roky 
1850 - 1890) začal fotbal pronikat mezi širokou veřejnost a stal se masově sledovaným 
a organizovaným na národní úrovni. [2,3,4]. 

Anglická Fotbalová asociace, která formalizovala herní pravidla, vznikla v roce 
1863. [2]. V tomto období vznikaly především dělnické fotbalové kluby, které v roce 
1888 začaly hrát anglickou ligu. [5]. Následně se fotbal ve své dnešní podobě začal šířit 
i do kontinentální Evropy.  

Podle Carnibelly a kol., nelze v současnosti prezentovat čistý, nepředpojatý, a 
zároveň kritický přehled literatury věnující se fotbalovému násilí v Evropě. Zásadními 
charakteristikami souboru teorií vztahujících se k fotbalovému násilí jsou podle 
britských autorů nejednotnost a hluboké rozdíly v explanacích. Giovanni Carnibella a 
kol. se domnívají, že téma fotbalového chuligánství není možné omezit na projevy 
radikálních fanoušků při fotbalových zápasech. Mělo by podle nich být nahlíženo spíše 
v kontextu obecnějšího nárůstu kriminality a delikvence mládeže a výskytu nových 
deviantních subkultur. [6]. 

Přestože východiska těchto sociálních vědců byla rozdílná, je vhodné na tomto 
místě uvést alespoň některé přístupy, které v mnoha ohledech často ovlivňovaly i 
politický diskurs a jednotlivá bezpečnostní opatření v průběhu posledních padesáti let. 

Jedním z prvních sociálních vědců, který se věnoval fotbalovému chuligánství, byl 
britský psychiatr John Harrington. Soustředil se hlavně na sledování individuálních 
patologických reakcí fanoušků během zápasů, často užíval pojmy jako „nezralost“ a 
„ztráta kontroly“. Interpretace jeho studie posílily populární názor, že chuligánství je 
vysvětlitelné jako důsledek psychologických problémů jednotlivců (emocionální 
nevyrovnanost, abnormální temperament). [2]. 

Dalším významným autorem byl Ian Taylor, který se na počátku 70. let 20. století 
snažil vysvětlit fotbalové chuligánství z neomarxistických pozic. Dospěl přitom 
k závěru, že fotbalové chuligánství je projevem především nižších socioekonomických 
vrstev (tříd). Fotbalové chuligánství vysvětloval mj. měnící se podstatou fotbalu a s tím 
související změnou role hry a lokálního klubu v životě dělníků. Zdůrazňoval proces 
„zburžoaznění“ fotbalu, jeho profesionalizaci a komercializaci v poválečných letech. 
Vlivem těchto faktorů podle něj fotbal postupně přestal být součástí dělnické komunity. 
Takové odcizení fotbalu podle Taylora navíc provázely hlubší změny na pracovním trhu 
a s nimi související rozpad mnoha dělnických komunit. Násilí při fotbalových zápasech 
je proto podle Taylora třeba chápat z části jako důsledek úpadku tradičních hodnot 
dělnické třídy, zejména ale jako pokus znovu ovládnout hru na úkor bohatých elit. [7]. 

Tato koncepce se určitou dobu jevila jako uspokojující, ale záhy se proti ní 
postavily argumenty a statistická fakta, která opět připomínala, že významný počet osob 
zainteresovaných do násilností nepocházel ze stereotypně vnímané dělnické třídy, ale 
ze středních i vyšších tříd. Problém fotbalových násilností se tedy nedal vysvětlit pouze 
specifickým deviantním chováním v rámci určité společenské vrstvy. Taylorovu 
přístupu se blíží závěry sociálních vědců z Leicester School, kteří vysvětlují bitky a 
násilné chování provázející fotbal jako jediné zdroje sebeúcty a úcty okolí pro 
nevzdělaného muže z dělnické třídy, tedy „z vrstvy s typicky nízkým sociálním 
statusem“. Autoři leicesterské školy však nezdůrazňují takové aspekty života, jako jsou 
deprivace, frustrace a odcizení, ale soustřeďují se na mechanismy, kterými si subkultura 
fotbalových chuligánů sama legitimizuje projevované násilí. [8,9]. 

Jako protiklad k výše uvedeným sociologickým teoriím zdůrazňujícím třídní a 
makropolitické změny se jeví přístup Petera Marshe, spoluautora studie Football 
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Violence and Hooliganism in Europe. Ten ve svých studiích vycházel ze zúčastněného 
pozorování fotbalových chuligánů a z rozhovorů s nimi. Marsh strávil tři roky na 
fotbalových zápasech, ve vlacích a autobusech plných fotbalových fanoušků a 
chuligánů, v hospodách a na jiných místech, kde chuligáni trávili volný čas. Jeho 
záměrem bylo získat na fotbalové chuligánství náhled „jednoho z nich“ a využít ho k 
vytvoření vlastní teorie o fotbalových chuligánech. Marsh dospěl k závěru, že násilí má 
zásadní význam pro konstituování identity mladých fotbalových fanoušků, a že jeho 
negativní dopady jsou ve srovnání s pozitivy minimální. [6].  

Jedním z prvních výzkumů subkultury fotbalových chuligánů byl známý výzkum 
trojice autorů Marshe, Rosserové a Harrého z roku 1978. Na základě výsledků 
zúčastněného pozorování a analýzy videozáznamů chování fanoušků oxfordského FC 
klasifikovali sedm typů sociálních rolí mezi aktivními fanoušky v „kotli“ (místo, kde se 
schází radikální fotbaloví fanoušci), které představovaly různé typy jednání a 
vyžadovaly rozličné individuální kapacity: chant leader, aggro leader, nutter, hooligan, 
organizer, fighter a heavy drinker. [10].  

Z pohledu Eliase a Dunninga jsou projevy fotbalového chuligánství projevem tzv. 
příjemného vzrušení, které člověku poskytuje neobvyklé zážitky. Charakteristickým 
rysem moderní společnosti je totiž podle autorů její „nevzrušivost“. Člověku chybí 
vzrušení, nikoli autentické, které by prožíval ve skutečných kritických situacích, nýbrž 
jeho jistá příjemná imitace, jež by mu po fyziologické stránce poskytovala jistou změnu 
vnitřního napětí a po psychologické stránce určitý druh katarze. Pro mnoho lidí je 
monotónní nejen zaměstnání, nýbrž i jejich soukromý život. I z tohoto důvodu mohou 
být „vzrušující“ aktivity, např. právě fotbalové chuligánství, osvěžením všedního a 
stereotypního života. [11]. 

I na základě těchto výzkumů se začalo o fotbalovém chuligánství uvažovat jako o 
specifické subkultuře, případně i o životním stylu. [5]. Později si pak stále více 
odborníků na tuto problematiku uvědomuje, že takováto forma násilí je 
nepřehlédnutelnou „vážnou sociální hrozbou“ s výraznými bezpečnostními aspekty.  

Mnoho výzkumů v minulosti také poukazovalo na nízký sociální status chuligánů 
a jejich nízké vzdělání, hledání identity, potřebu provokovat či šokovat, nezájem o 
samotnou hru, nebo naopak zdůraznění přímé souvislosti mezi násilím a děním na hřišti 
(např. rozhodnutí rozhodčího jako spouštěč agresivního chování fanoušků). Carnibella 
a kol. správně upozorňují i na skutečnost, že pokusy vysvětlit chuligánské chování na 
základě výzkumů v jednotlivých zemích není možné považovat za univerzální 
především kvůli rozdílům v třídních a sociálních strukturách těchto zemí. [6]. 

Z hlediska sociální psychologie lze konstatovat, že fotbalové chuligánství je 
založeno na partách - tlupách, většinou mladých „příznivců“, kteří přicházejí na 
fotbalové stadiony s primárním cílem vyvolat konflikt či bitku s jinými podobnými 
skupinami soupeřova týmu. Celoevropským trendem patrným od 90. let 20. století je 
střetávání chuligánských skupin několika desítek či stovek zainteresovaných aktérů 
mimo bezpečnostně zajištěné fotbalové stadiony, většinou na sídlištích či na předem 
vytipovaných místech, která jsou pro to ideální (např. místa v přírodě, hřiště, dálniční 
odpočívadla atp.). Tyto skupiny (gangy, party, divize) mají vlastní názvy, kterými se 
vymezují od neorganizovaných skupin i vůči jiným – podobně zaměřeným - skupinám. 
Chuligánské skupiny se na rozdíl od fanoušků často ani neidentifikují s fotbalovým 
klubem, ale pouze se svojí skupinou či gangem. V sebedefinování chuligánské skupiny 
vzniká i její exkluzivita. Jistou „nadstavbou“ fotbalového chuligánství je v některých 
případech jeho propojení s organizovaným zločinem (řada chuligánů se ostatně 
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pohybuje v kriminálním podsvětí i díky individuální trestné činnosti bez vazby na 
fotbalové prostředí). [5]. 
 

2.  Situace v České republice  
Fenomén fotbalového chuligánství se do popředí dostával už v 80. letech 20. století 

v tehdejším Československu. První poznatky sociálních věd byly publikovány 
v průběhu 90. let. [2,5,9].  

Formy fotbalového chuligánství lze rozdělit na ty, jež se odehrávají na fotbalových 
stadionech a na ty, které se odehrávají mimo (napadení dopravního prostředku, sjednaný 
střet mimo fotbalový stadion atp.). K fotbalovému chuligánství je třeba poznamenat, že 
doby, kdy se chuligánské party střetávaly v bitkách na stadionech, jsou téměř minulostí 
(až na výjimečné excesy např. na podzim roku 2014 při utkání Slovan Bratislava versus 
Sparta Praha). Přesto je fotbalové chuligánství označením pro excesy (bitky, násilnosti 
atp.) související s fotbalovými výtržníky bez ohledu na místo střetu jednotlivých 
chuligánských skupin. V ČR v současnosti působí přibližně 30 chuligánských gangů, 
přičemž každý je složen maximálně z několika desítek osob. Nejaktivnější chuligánské 
skupiny podporují tyto fotbalové kluby: AC Sparta Praha, SK Slavii Praha, FC Baník 
Ostrava, 1. FC Brno, SK Sigmu Olomouc, Bohemians Praha 1905, SFC Opava. Tak 
jako v jiných zemích se utvořila i v ČR poměrně homogenní subkultura fotbalových 
chuligánů, která je charakterizována dodržováním značně specifických sociálních 
norem (projevující se mj. stabilitou, strukturovaností, integritou, soudržností stálostí, 
uzavřeností skupin, specifického hodnotového systému, zaměřeností chuligánských 
gangů, skupinovými cíli atp.). [12].  

Současné fotbalové chuligánství nabývá různých forem, které lze rozlišit jen 
obtížně. Dosud totiž nebyla stanovena hranice normálního/nenormálního chování 
(nejenom) při fotbalových zápasech, takže některé excesy lze jen stěží zařadit. (Tato 
spíše sociologická rovina je v legislativní praxi ČR vyřešena jednotlivými §§ v trestním 
zákoníku, zákonu č. 40/2009 Sb. Především se jedná o § 358, výtržnictví, kde je přímo 
definováno výtržnictví v souvislosti se sportovním utkáním.). [2]. 

Konstatovat lze také, že na fotbalových stadionech lze nalézt tři skupiny (ideální 
typy) návštěvníků. Jedná se o fotbalové diváky, fanoušky a chuligány. Slovo divák je 
od slova dívati se, i proto je divák charakteristický především tím, že nesleduje jen 
fotbalová utkání, ale i jiné sportovní hry a sporty. Tak jako na nesportovních 
představeních ho zajímá děj a výsledek podívané, emocionální prožitek a dojem. 
Samozřejmě, že i na sportovního diváka působí sociální blízkost a sounáležitost diváků 
(fanoušků i chuligánů), ale sportovní divák jen výjimečně podléhá davovému chování. 
S tím je spojena i objektivita sportovního diváka, který na utkání pohlíží zcela neutrálně. 
Fotbalový divák vnímá především vlastní hru a nezajímá se o dění v hledišti. Pokud 
dojde k emocionálnímu zážitku, tak především při samotném průběhu hry či z herní 
situace. Není spjat s konkrétním klubem, nenosí jeho symboly, ani se s ním 
neztotožňuje. Zajímavé je především věkové složení fotbalových diváků, které na rozdíl 
od skupin fotbalových fanoušků či chuligánů, obsahuje všechny věkové skupiny. 
Rovněž do této skupiny patří nejvíce žen, které se účastní fotbalových zápasů. 

Fotbalový divák není přítomen jen na fotbalových stadionech, ale stává se i 
pasivním fotbalovým divákem, který zápas sleduje zprostředkovaně díky nejrůznějším 
médiím (internet, televize, rozhlas, tisk apod.). Další charakteristikou je i to, že 



   

 

 

280 

 

Bezpečnostní aspekty fotbalového chuligánství 
Josef SMOLÍK 

fotbalový divák se neúčastní zápasů na soupeřově hřišti, čímž se vyhýbá značnému 
množství konfliktů a názorových střetů. [5]. 

Fotbalový fanoušek má fotbal jako hru na prvním místě. I proto je role fotbalového 
fanouška odlišná od role fotbalového diváka, především ve způsobu chování a prožívání 
samotného zápasu a rovněž i ve zvládání potřebných rituálů. Na rozdíl od fotbalového 
diváka je fanoušek zaměřen na výhru svého klubu, má jistá očekávání o průběhu zápasu 
a díky identifikaci s mužstvem prožívá úspěchy i neúspěchy klubu. Emocionalita ve 
srovnání s fotbalovým divákem je mnohonásobně vyšší. Fotbaloví fandové svoji 
identifikaci prezentují především oblečením (replikami dresů, klubovými šálami, 
kšiltovkami, tričky, vlajkami, odznaky apod.). [4,5]. 

Skupina fotbalových fanoušků má své normy chování, reaguje společně na průběh 
utkání a mezi jednotlivými členy existují pevné vazby. Důležitá je komunikace, která 
probíhá i mimo fotbalové stadiony. Jak vyplynulo z pozorování, intenzita emočního 
prožitku roste v souvislosti s počtem diváků, kteří jsou jednotně zaměřeni na svůj klub, 
a rovněž roste s významností samotného utkání, které může být různě vnímáno médii, 
klubem, hráči i fanoušky. Protože si představitelé fotbalových klubů uvědomují 
skutečnost, že fotbal se hraje především pro fanoušky, snaží se fandovství dostat pod 
„kontrolu“, tím, že zakládají oficiální fankluby, aby omezili negativní projevy 
fotbalových fanoušků. [2]. 

Fotbalový fanoušek reaguje odlišně od fotbalového diváka, zná fotbalové chorály, 
pokřiky, skandování. Fotbalový fanoušek se projevuje pískotem, vulgárnostmi, 
obscénními gesty apod. Klasickým projevem fanoušků byl v minulosti rachot řehtaček, 
které však ustoupily klaksonům, bubnům i trubkám. Dalším projevem je používání 
pyrotechniky (dýmovnic, dělbuchů apod.), která i u samotných fanoušků má své 
příznivce a odpůrce. Užití pyrotechniky nepochybně dotváří a zvyšuje atmosféru v 
hledišti, ale rovněž může znamenat nebezpečí pro diváky, i pro samotný zápas, který 
pyrotechnika může narušit. Při nevhodném použití pyrotechniky může dojít i k panické 
reakci v hledišti. [8,9]. Nejpodstatnější skupinou návštěvníků fotbalových utkání 
z hlediska bezpečnosti jsou fotbaloví chuligáni.  

Chuligány lze označit za zcela specifickou subkulturu, která členům jednotlivých 
tlup nabízí, a někdy i vnucuje, určité prostředky jednání a dorozumívání, kterými mají 
pochopit určitý řád vzájemné komunikace, chování, prožívání a vnímání sociální 
„reality“. Tento řád strukturuje a organizuje život těchto skupin složitým a pro jejich 
členy závazným způsobem. V posledních letech se na stadionech i mimo ně začínají 
objevovat pravidelně případy, které nemají vlastnosti davových reakcí, a v mnoha 
případech lze mluvit o předem promyšlených akcích, které s fotbalem nemají až takovou 
souvislost. [2,4,5,9]. Chuligánské skupiny mají většinou vertikální hierarchii, což 
znamená, že kromě řadových a starších členů mají i své vůdce (autority). [4].  

Formy incidentů fotbalového chuligánství v ČR jsou obdobné jako v zahraničí: 
vnikání na hrací plochu, házení předmětů na hrací plochu, házení předmětů na aktéry hry, 
výtržnosti (např. potyčky s policií a pořadatelskou službou), vandalismus (např. ničení 
příslušenství fotbalového stadionu), konflikty s užitím násilí (např. vůči fanouškům 
soupeřova týmu; vůči hráčům, představitelům klubů i rozhodčím) [2]. 

K násilí dochází na cestách k utkání i po nich. Některé zápasy jsou Policií ČR 
označovány jako rizikové a dochází k zvýšené pohotovosti bezpečnostních složek před 
i po zápase. Soupeřící skupiny jsou ve vzájemném vztahu, potřebují se, nemůžou 
existovat samy o sobě, protože chtějí dosáhnout stejného cíle, tj. být lepší skupinou než 
skupiny jiné. Jednotlivci ovlivňují skupinu jako celek a působí na jiné členy skupiny, 
kteří následně ovlivňují své jednání, chování, prožívání apod. Jednání jednotlivců, jimiž 
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se projevují členové gangu na skupinových vztazích, mají současně kooperační a 
kompetiční charakter. V řadě part je podstatný věk členů, znalosti o chuligánské scéně, 
kontakty na „šéfy“ jiných skupin apod. Věk chuligánů v České republice se pohybuje 
dle odhadu z mnoha pozorování od 15 do 40 let. Slabé interpersonální vztahy naopak 
skupinu rozkládají a vyvolávají nedůvěru, takže společná činnost skupiny není 
efektivní. I z tohoto důvodu je velice obtížné se do takové skupiny dostat v kratším 
časovém horizontu, jelikož většina členů se osobně zná několik let a jsou značně 
nedůvěřiví vůči novým členům [8,9].  

S postupem času jedinci ve skupině získávají zkušenosti, prohlubují se vztahy mezi 
jednotlivými členy, mění se i motivy skupiny apod., takže lze konstatovat jistou 
dynamiku skupiny, která je však založená na stejných hodnotách i cílech. Mezi členy 
jednotlivé skupiny se ustavují normy a limity pro meziosobní vztahy a chování. Tyto 
normy platí i mimo fotbalový stadion. Podstatná je i participace jednotlivých členů 
skupiny, která je dána účastí na fotbalových zápasech, setkáváním mimo fotbalové 
stadiony atp. [8,9].  

 
3.  Bezpečnostní opatření a současný stav  

Z realizovaných výzkumů v ČR vyplynulo, že chuligánské skupiny jsou tvořeny 
především muži ve věkové kategorii 20-29 let, se středoškolským vzděláním. [9]. Část 
výzkumů potvrdila, že mezi návštěvníky fotbalových zápasů jsou i osoby, kterým jde 
primárně o to, aby vyvolaly násilný konflikt s fanoušky či chuligány soupeře. [8,9]. 

Oblast prevence násilných incidentů v souvislosti s fotbalovými zápasy se 
označuje jako „politika proti fotbalovému chuligánství (či nepřesně, proti diváckému 
násilí). Politiku proti fotbalovému chuligánství ovlivňují aktéři působící na lokální, 
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. [2]. Tato politika – a jednotlivá bezpečností 
opatření – je realizována především při mezinárodních zápasech, případně i při 
domácích zápasech, jejichž rizikovost je zvýšená (například v případě tradičních derby 
zápasů Sparta versus Slavia, Opava versus Baník Ostrava atp.). 

Na základě incidentů z posledních dvaceti let v ČR se realizovala i řada 
konkrétních bezpečnostních opatření, která se snaží zlepšit současný stav v oblasti 
bezpečnosti při fotbalových zápasech. Opatření proti fotbalovému chuligánství jsou 
předmětem bezpečnostní politiky v podstatě všech evropských států, včetně České i 
Slovenské republiky. [1,12].  

V ČR byl vládou přijatý koncepční materiál „Návrhy opatření k řešení 
problematiky diváckého násilí“ z roku 2008. Základem nové filosofie se stala potřeba 
větší odpovědnosti a zainteresovanosti sportovních klubů, které by měly mít na vyřešení 
problémů souvisejících s diváckým násilím největší zájem. Z hlediska postihu 
agresivních chuligánů je důležitým právním nástrojem alternativní trest zákazu vstupu 
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (na dobu až deseti let), který je součástí 
trestního zákoníku. Odsouzenému výtržníkovi se po dobu výkonu tohoto trest zakazuje 
účast na určených sportovních akcích a ukládá se mu povinnost dostavovat se podle 
pokynů probačního úředníka v období bezprostředně souvisejícím s konáním jemu 
zakázané akce na určený útvar Policie ČR. [1]. 

Bezpečnostní opatření v souvislosti se zajištěním bezpečnosti fotbalových utkání 
se týkají několika oblastí. Jedná se především o logistické, stavební (projektové), 
preventivní, represivní (legislativní) a koordinační oblasti, které se vzájemně podporují 
(dochází k synergickému efektu).  
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Logistická oblast se týká především velkých fotbalových událostí (např. 
mistrovství Evropy). Patří sem zajištění příjezdu a odjezdu fanoušků na fotbalový 
stadion, což je odvislé od spolupráce mezi pořadatelem akce, místní samosprávou, 
policií atp. Podstatnou roli sehrává financování akce, ale i plánování a koordinace akce. 
Z hlediska prevence lze i do logistické oblasti přiřadit tzv. streetwork během velkých 
šampionátů, který se odehrává v tzv. fan-zónách velkých měst. Tyto fan-zóny neslouží 
pouze ke sledování fotbalových zápasů na velkoplošných obrazovkách, ale i 
k souvisejícím kulturním programům (např. ke koncertům, vědomostním soutěžím atp.).  

Stavební oblast se týká především samotných fotbalových stadionů, které by měly 
splňovat požární, konstrukční (použité materiály při stavbě) a bezpečnostní opatření 
(únikové trasy). Jedná se samozřejmě o oddělení sektorů pro domácí a hostující 
fanoušky, celkové vybavení fotbalových stadionů (občerstvení, hygienické zázemí atd.). 

Z hlediska preventivních opatření je vhodné zmínit především důsledné kontroly 
při vstupu na stadion či jednotlivé preventivní programy. S tím souvisí i vhodně zvolený 
ticketing (tj. prodej vstupenek na utkání). 

Další preventivní možností je například zprostředkování schůzky mezi vedením 
klubu a jednotlivými fanouškovskými (či ultras) skupinami. Na základě domluvy je 
možné realizovat během utkání i složité celostadionové choreografické prvky, případně 
po domluvě realizovat i odpalování pyrotechniky(za účasti hasičů, v předem domluvený 
čas, v předem schváleném místě).  Fotbalové kluby by měly brát fotbalové fanoušky 
jako partnery, nikoli jako nechtěné elementy na fotbalových stadionech. Podstatná je 
především komunikace týkající se spolupráce mezi vedením klubu, fanoušky, 
pořadatelskou službou, policií či médii.  

Výraznou preventivní složkou při fotbalových zápasech jsou pořadatelé (stewardi), 
kteří mají například tyto povinnosti: 

- před a v průběhu utkání kontrolovat stadion, 
- vítat a usazovat diváky, 
- dbát o spokojenost návštěvníků a řešit jejich případné stížnosti, 
- dohlížet na bezpečný provoz stadionu (obzvlášť na zajištění bezpečného 

příchodu a odchodu diváků), dodržování jeho organizačního řádu, 
- řešit případné incidenty a nenadálé situace, 
- v případě potřeby spolupracovat s policií či záchrannou službou, 
- zajistit, aby nikdo nevnesl na stadion žádný zakázaný předmět. Ve zvláštním 

Doporučení se všem zúčastněným stranám ukládá zajistit dostatečně účinné 
vstupní kontroly všech diváků. [12].   

Profesionalita pořadatelské služby je i ukázkou profesionality samotného 
fotbalového klubu. I proto by měli členové pořadatelských služeb procházet průběžně 
školení v oblasti znalostí návštěvního řádu, komunikačních dovedností a dalších 
sociálních dovedností. 

Z hlediska represivní oblasti je podstatná možnost potrestání pachatelů, která je 
ošetřena nejenom v trestním zákoníku, ale i v jednotlivých návštěvních řádech 
fotbalových stadionů. V případě ligových zápasů je podstatná komunikace mezi 
pořadatelskou službou a policií. V případě mezinárodních zápasů se jedná i o 
mezinárodní policejní spolupráci, což se týká například výměny informací o 
problémových osobách či chuligánských skupinách. Obecně represivní oblast vychází 
z legislativních úprav jednotlivých států. Za případné výtržnictví během sportovních 
utkání jsou pevně stanoveny sankce. K odhalení pachatelů také přispívají kamerové 
systémy na fotbalových stadionech, jejichž záznamy v mnoha případech jsou důkazním 
materiálem.  
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Oblast represe je určována i mezinárodním legislativním rámcem (jedná se 
například o Evropskou úmluvu k diváckému násilí a nevhodnému chování při 
sportovních utkáních). Co je však potřeba zmínit je vzájemná koordinace jednotlivých 
složek, ať již se jedná o policii státní, obecní (městskou), Probační a mediační službu 
ČR, pořadatelskou službu, zástupce fotbalových klubů a zástupců Fotbalové asociace 
ČR, zástupců médií, sponzorů fotbalových klubů atd. [2]. 

Velkou výzvou v nejbližších letech při fotbalových zápasech bude narušení 
fotbalových utkání bezpilotními prostředky, tzn. drony [srov. 13]. Typy nejrůznějších – 
nacionalisticky zaměřených – provokací se již objevily (např. při mezinárodním utkání 
Srbsko versus Albánie v roce 2014).  

Závěrem lze konstatovat, že tato oblast se vyvíjí značně dynamicky, což je patrné 
především v posledních letech, kdy se jednak modernizovaly české fotbalové stadiony, 
a zároveň byly přijaty legislativní prvky, které plní jak preventivní, tak represivní roli 
v této oblasti. 

 

Závěr 

Tento text se věnoval bezpečnostním opatřením v souvislosti s projevy tzv. 
fotbalového chuligánství. Fotbaloví chuligáni se dají označit za sociální skupinu či 
subkulturu, která je poměrně často středem pozornosti médií a veřejnosti, na druhou 
stranu informace o ní nezřídka bývají podávány poměrně stereotypní optikou zaměřenou 
pouze na negativní jevy, které ji mohou provázet.  

Přesto je zřejmé, že tato problematika je předmětem konkrétních bezpečnostních 
opatření, z nichž některé představil tento text. Z hlediska zjištění mnoha výzkumů i 
jednotlivých autorů je patrné, že násilné konfrontace se neodehrávají pouze v souvislosti 
s konkrétními fotbalovými zápasy, ale často jsou výsledkem domluv jednotlivých 
chuligánských skupin (např. při komunikaci na sociálních sítích). I z toho důvodu nejsou 
bezpečnostní složky eliminovat tento typ násilí. Proto se mění i prostředí fotbalových 
stadionů a bezpečnostní opatření, která se realizují při jednotlivých fotbalových 
zápasech. I z toho důvodu klesl počet násilných incidentů na stadionech (ve srovnání 
s 90. lety 20. století). 

Jednotlivá bezpečnostní opatření jsou realizována nejenom v ČR, ale i v jiných 
evropských státech.  
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Abstrakt:  

Príspevok analyzuje formálne a obsahové aspekty právnej úpravy kriminálneho spravodajstva 
v zákone o Policajnom zbore v Slovenskej republike. Na základe analýzy súčasného právneho 
vymedzenia autor poukazuje na nekompatibilitu formálno-právneho vymedzenia kriminálneho 
spravodajstva v právnej úprave Slovenskej republiky s odporúčaniami Europolu.. Poukazuje tiež na 
odlišné chápanie obsahu kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike a v iných krajinách 
Európskej únie. Na základe čiastkových výsledkov vedeckovýskumnej úlohy „Národný model 
kriminálneho spravodajstva“(VYSK č. 231) riešenej na Akadémii PZ sumarizuje základné odlišnosti 
v chápaní  Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva a právnej úpravy kriminálneho 
spravodajstva  v zákone o Policajnom zbore a zároveň sumarizuje spoločné charakteristiky 
odhaľovania a Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva. 

Kľúčové slová: kriminálne spravodajstvo, odhaľovanie trestnej činnosti, operatívno-pátracia 
činnosť, prostriedky operatívno-pátracej činnosti, agent, legalizant   

 

Abstract: 

The paper analyses formal aspects and content of the legal regulation of criminal 
intelligence in the Act on the Police Force in the Slovak Republic. Having analysed the current 
legal definition the author points out the incompatibility of formal and legal definition of criminal 
intelligence in the legislation of the Slovak Republic with Europol’s recommendations. He also 
refers to differences in understanding of the content of criminal intelligence in the Slovak 
Republic and other EU member countries. The author summarises the fundamental differences in 
understanding of the European Criminal Intelligence Model and the Criminal Intelligence and in 
the legal regulation of criminal intelligence in the Act on the Police Force based on the partial 
results of the scientific research task “National Criminal Intelligence Model” (VYSK. No 231) 
which has been carried out at the Academy of the Police Force. At the same time he sums up the 
common characteristics of detection and the European Criminal Intelligence Model. 

Keywords: criminal intelligence, detection of crime, operative-investigative activity, means of 
operative-investigative activity, agent, undercover police officer   
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1.  Právna úprava kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike  
Kriminálne spravodajstvo je v Slovenskej republike vymedzené v zákone č. 

171/1993 Z. z o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov v § 39a) ako 
prostriedok operatívno-pátracej činnosti. Toto ustanovenie ho v odseku 1) až 3) 
definuje ako činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a 
vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa 
podmienky na použitie agenta. Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva 
možno použiť policajta-legalizanta, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou 
legendou. Policajt, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou, môže 
byť pri plnení úloh na úseku kriminálneho spravodajstva, za podmienok ustanovených 
v osobitnom predpise, použitý ako agent. 

Kriminálne spravodajstvo je v Slovenskej republike teda chápané ako jeden 
z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, pričom operatívno-pátracia činnosť je v 
ustanovení § 38a) zákona o Policajnom zbore vymedzená ako systém spravidla 
utajených, spravodajských opatrení vykonávaných Policajným zborom na účely 
predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a 
zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených 
objektov, technicky chránených objektov, zabezpečovania a poskytovania ochrany a 
pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany štátnej hranice a 
vypátrania osôb a vecí. Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby 
Policajného zboru. Následne v § 39 zákona o Policajnom zbore sú vymenované všetky 
prostriedky operatívno-pátracej činnosti a to: 

- sledovanie osôb a vecí,  
- monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov,  
- kontrolovaná dodávka, 
- kriminálne spravodajstvo,  
- používanie krycích dokladov,  
- nástrahová a zabezpečovacia technika, 
- využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru,  
- objekty a miesta používané pod legendou, 
-  predstieraný prevod veci. 

 
Z právnej charakteristiky operatívno-pátracej činnosti (ďalej OPČ) vyplýva, že jej 

účelom je: 
- zabezpečiť ochranu určených osôb a  strážených objektov, technicky chránených 

objektov,  
- zabezpečiť a  poskytnúť ochranu a  pomoc ohrozenému svedkovi a  chránenému 

svedkovi,  
- zabezpečiť ochranu štátnej hranice, 
- predchádzať a  zamedzovať trestnej činnosti, 
- odhaľovať trestnú činnosť, 
- zisťovať páchateľov, 
- pátrať po osobách a  veciach. 

 
Vychádzajúc z takto koncipovanej právanej úpravy je zrejmé, že kriminálne 

spravodajstvo sa v Slovenskej republike aplikuje v rámci OPČ najmä pri predchádzaní 
a zamedzovaní trestnej činnosti, odhaľovaní trestnej činnosti a zisťovaní páchateľov. 
Pojem odhaľovanie trestnej činnosti pritom nie je v zákone o Policajnom zbore a ani 
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v iných zákonoch definovaný. Odborníci z oblasti bezpečnostných vied chápu 
odhaľovanie ako jednu z policajno-bezpečnostných činnosti, konkrétne kriminalisticko-
bezpečnostnú činnosť, ktorú delia na objasňovanie, odhaľovanie a pátranie. Teoreticky 
vymedzujú odhaľovanie trestnej činnosti ako činnosti, ktoré sú vykonávané k zisteniu 
samotnej existencie skutku, ktorý je možné kvalifikovať ako trestný čin a  ktorý nebol 
oznámený orgánom polície a  nie je ani inak evidovaný  v  príslušných štatistikách. [2] 
Základným znakom odhaľovania trestnej činnosti je skutočnosť, že odhaľovanie je 
zahájené v čase, v  ktorom ešte neprebieha žiadne iné šetrenie, na základe ktorého je 
možné charakterizovať dôvodné podozrenie z trestnej činnosti, pretože prejavy tejto 
činnosti  sú latentné. Z tohto pohľadu je zrejmé a logické, že odhaľovanie trestnej činnosti 
sa spája s latentnou trestnou činnosťou a  nie s oznámenou a  teda už registrovanou 
trestnou činnosťou. Odhaľovanie predstavuje také činnosti, ktorými sa latentný trestný čin 
stane zjavným. Takéto vymedzenie pojmu odhaľovania má opodstatnený základ 
a  zhoduje sa na ňom väčšina odborníkov (prof. Pješčák, prof. Nesnídal, prof. Porada).  
Proces odhaľovania je teda potrebné chápať vo vzťahu k latentnosti. 

Je nutné zdôrazniť, že súčasná právna úprava v Slovenskej republike chápe 
a vymedzuje kriminálne spravodajstvo ako prostriedok operatívno-pátracej činnosti 
využívaný v súvislosti s použitím agenta, pričom na tomto úseku plnenie úloh 
zabezpečujú policajti-legalizanti pod trvalou legendou, dočasnou legendou alebo bez 
legendy. Kriminálne spravodajstvo je vykonávané len úzkym okruhom policajtov, ktorí 
sú zaradení na špecializovanom pracovisku – odbore špecializovaných činností Prezídia 
PZ. Z tohto dôvodu je v Slovenskej republike kriminálne spravodajstvo v policajnej 
praxi využívané len obmedzeným okruhom policajtov a jeho aplikácia je minimálna. 

2.  Európsky model kriminálneho spravodajstva  
Kriminálne spravodajstvo je vo väčšine krajín Európskej únie chápané v  širšom 

význame ako v Slovenskej republike. Nie je ponímané len ako prostriedok OPČ 
(operatívnej činnosti), ale ako súbor činností zameraných na poznávanie kriminality. 
Napríklad kriminálne spravodajstvo vo Veľkej Británii je predstaviteľmi Národného 
centra pre rozvoj činností polície (NCPE) chápané ako systém činností policajných služieb 
od najnižších článkov až po najvyššie riadiace zložky polície, vrátane minimálnych 
požiadaviek na fungovanie systému a  definovania základných informačných zdrojov. 
Obdobné chápanie kriminálneho spravodajstva je aj predstaviteľmi Európskej únie 
a  Europolu, ktorí vypracovali Európsky model kriminálneho spravodajstva (ECIM), ktorý 
mienia zaviesť do policajnej praxe vo všetkých krajinách Európskej únie. ECIM je 
chápaný ako štandardizovaný systém práce s informáciami (najmä s informáciami o 
pripravovaní, páchaní alebo spáchaní trestnej činnosti), s ich zberom, spracovávaním, 
analyzovaním, s následným postupovaním a s ich využívaním informácií. ECIM je 
vo svojom obsahu a teoretickom vymedzení chápaný obdobne ako je v Slovenskej 
republike chápané odhaľovanie trestnej činnosti. ECIM je možné teda obsahovo 
prirovnať práve k odhaľovaniu trestných činov, ako jednej z kriminalisticko-
bezpečnostných činností. ECIM a odhaľovanie trestných činov majú spoločný 
metodologický základ a obsahové naplnenie týchto pojmov je veľmi príbuzné. Majú celý 
rad spoločných rysov a charakteristík, medzi ktoré môžeme zaradiť najmä, že majú: 

- povahu poznávacej činnosti,  
- pracujú s informáciami,  
- procesuálny charakter, 
- cyklickosť, 
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- využívajú špecifické formy, metódy a  prostriedky, 
- obdobné  princípy a  zásady. 

 
Povaha poznávacej činnosti (poznávacieho procesu) znamená vykonávanie 

takých činností, kde sa zo štádia neznalosti postupuje ku konkrétnemu poznaniu. Pri 
poznávaní  je veľmi dôležité zachytiť zmeny, ktoré trestný čin zanechal resp. vyvolal 
vo svojom okolí, to znamená zachytiť indikátory trestnej činnosti. Metodologický 
základ ECIM-u a odhaľovania je ten istý a  odvíja sa z teórie odrazu. Podstatou odrazu 
trestného činu je spôsobilosť jedných materiálnych systémov a  objektov odrážať sa 
v  inej forme vlastnosti druhých materiálnych systémov a  objektov. V  odrážajúcom 
systéme vznikajú pod vplyvom odrážaného systému zmeny. Tieto zmeny v  istej miere 
ukazujú, reprodukujú  vlastnosti odrážaného systému. Výsledkom vzájomného 
pôsobenia je odraz v  podobe zmien v  materiálnom prostredí (materiálne stopy) 
a  zmien vo vedomí ľudí (pamäťové stopy). [5] 

Práca s informáciami tvorí obsahovú stránku ako pri odhaľovaní, tak aj pri 
ECIM-e. V  samotnej podstate ide o získavanie a  prácu s  informáciami, ktoré majú 
charakter indikátorov trestnej činnosti, resp. indikátorov hrozieb (kriminálne 
informácie). Ide o aktívnu činnosť smerujúcu k zisteniu neznámych informácií, ktoré do 
tej doby neboli poznané a  ktoré charakterizujú kriminálnu udalosť. V  danom prípade 
kriminálna udalosť je synonymum policajnej relevantnej udalosti. „Policajná relevantná 
udalosť je jav, dej, ktorý sa pripravuje, vzniká, má svoj priebeh a  zaniká a  ktorý 
vyvoláva a  podmieňuje vznik policajnej situácie, na riešenie ktorej je oprávnená 
a  spôsobilá polícia“. [7] 

 Ide o plnenie celého radu samostatných, avšak vzájomne zladených, logicky na 
seba nadväzujúcich a  doplňujúcich činností. Týmito činnosťami je poznávaná 
kriminalita za účelom jej kontroly, pričom kontrolou kriminality možno chápať plnenie 
úloh pri ochrane občanov pred kriminalitou. Zahŕňa všetky spoločenské stratégie 
a  sankcie, ktorých cieľom je dosiahnutie konformity správania občanov v  súlade 
s normami práva. [3] 

Procesuálny charakter odhaľovania a  ECIM –u zdôrazňuje, že tieto činnosti nie 
sú jednorazovým aktom, ale predstavujú súbor činností, ktoré sú vykonávané v  určitej 
postupnosti. Pri vykonávaní ECIM-u a   odhaľovania je veľmi dôležité hneď na začiatku 
(v prvej etape) zachytiť zmeny, ktoré trestný čin zanechal resp. vyvolal vo svojom okolí. 
Znamená to zachytiť indikátory trestnej činnosti. Indikátor predstavuje prvotný 
poznatok o možnej, pripravovanej, páchanej alebo spáchanej trestnej činnosti. Pojem 
indikátor má viacdimenzionálny charakter. V  prvom rade ide o prvotný poznatok 
o nejakom jave, na základe ktorého sa začína proces jeho poznávania. Rovnako ho 
možno chápať ako signál nasvedčujúci vzniku určitej udalosti, vyvolávajúci záujem 
alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku od normálnej 
situácie, ktorú dobre poznáme a  ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov, nariadení 
a  iných spoločenských noriem.“[6] Okrem toho môže predstavovať aj konkrétnu formu 
prejavu určitého javu navonok, to znamená, že o predmetoch a javoch sa dozvedáme 
prostredníctvom ich vonkajších prejavov, čo platí aj naopak. Vznik, existenciu 
a identifikáciu indikátorov ovplyvňuje celý rad faktorov: objektívne faktory (okolnosti 
a podmienky), subjektívne faktory (determinované konaním príslušných subjektov). [4] 

 
V ďalšom kroku (druhej etape) sa indikátory trestnej činnosti doplňujú  zberom 

a získavaním ďalších informácií so zameraním na všetky stránky skutočnosti, ktoré 
potvrdia, alebo vyvrátia prvotné signály o spáchaní resp. páchaní trestnej činnosti. 
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K tomuto sa využívajú hlavne existujúce informačné systémy a  poznatkové fondy 
spracovávané Policajným zborom SR a inými bezpečnostnými zbormi (napr. 
spravodajskými službami). Získavať doplňujúce informácie je možné aj s využitím 
špecifických metód a  prostriedkov.  

Všetkým získaným informáciám je nevyhnutné určovať hodnovernosť 
a  pravdivosť. V  priebehu procesu ECIM-u ako aj odhaľovania príslušníci  polície, 
získavajú veľké množstvo informácií rôznej kvality z mnohých informačných zdrojov. 
Preto je nevyhnutné, aby informácia po jej získaní bola ihneď vyhodnotená. Správne 
vyhodnotenie si však vyžaduje samostatne hodnotiť spoľahlivosť zdroja informácie 
a  samostatne hodnotiť pravdivosť obsahu informácie. Hodnotenie informácií je veľmi 
dôležité predovšetkým z hľadiska následnej analýzy získaných informácií a  tvorby 
logických záverov. Preto je vypracovaný štandardizovaný systém hodnotenia 
informácií, čo umožňuje porovnávanie rôznych informácií a  zároveň ich rovnaké 
rozpoznávanie aj nezainteresovanými osobami. Zistené informácie je potrebné podľa 
ich kvality triediť a  fixovať (uchovávať). Predovšetkým tie informácie, ktoré môžu byť 
v  súlade so stanovenými cieľmi využité. Fixáciou vytvárajú dokumentačný odraz 
(dokumentáciu) všetkých podstatných skutočností, ktoré charakterizujú samotný 
priebeh a  výsledky odhaľovania.  

Samostatnou etapou odhaľovania a  ECIM-u je analýza získaných informácií. 
Analyzovanie informácií predstavuje činnosť, pri ktorej sa skúmajú vzťahy medzi 
vyhodnotenými informáciami. [8] Kriminálna analýza je definovaná ako preverovanie 
všetkých získaných, sústredených a dostupných informácií, vyhodnotenie ich 
vzájomných súvislostí a ich interpretácia s cieľom zefektívnenia kontroly kriminality. 
[8] Je procesom dôsledného poznávania vzájomných vzťahov a súvislostí medzi 
získanými informáciami. Tým, že zobrazuje  predmetnú trestnú činnosť  v  čo najväčšej 
šírke jej vlastností a  vzťahov, umožňuje preniknúť do jej podstaty a  objasniť skryté 
súvislosti. Základným cieľom kriminálnej analýzy získaných informácii je vytvoriť 
a  „otestovať“  logické závery, ktoré by odrážali kto, čo, kedy, kde, prečo a  ako urobil 
pri páchaní trestnej činnosti.  Využívajú sa rôzne štruktúrované analýzy, ktorých cieľom 
je  vizualizovať sled udalostí, aktivít, resp. komodít v  čase a  v  priestore. V  praxi sú 
to analýzy, ktoré sa zameriavajú na trestný čin alebo na páchateľov. Využívajú sa hlavne 
prípadové analýzy, porovnávacie prípadové analýzy, analýzy skupiny páchateľov, 
analýzy špecifického profilu páchateľa, analýzy vyšetrovaní a  pod. Ak čiastkové 
výsledky realizovaných kriminálnych analýz nadobudnú taký charakter, že je možné 
vytvoriť logické závery, ktoré by odôvodňovali spáchanie trestnej činnosti, pristúpi sa 
k spracovaniu celkových záverov (interpretácii záverov), pričom je potrebné 
rešpektovať zásady teórie analytickej činnosti. 

Významnými črtami odhaľovania  a ECIM-u ako poznávacích procesov je ich 
etapizácia (fázovitosť) a cyklickosť. Ako odhaľovanie, tak aj ECIM je proces v rámci 
ktorého sú vykonávané vyššie uvedené činnosti, pričom tento proces prebieha 
v jednotlivých fázach v cykle. V určitom okamžiku môžu byť vykonávané naraz viaceré 
etapy. Zároveň v procese odhaľovania sa môže poznávanie vrátiť aj do predchádzajúcej 
etapy. Podstatu odhaľovania, ako aj ECIM-u tvorí informačný cyklus, ktorý je možné 
graficky znázorniť nasledovne: 
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Obr. 1 Znázornenie postupnosti činností vykonávaných pri odhaľovaní TČ a pri ECIM-e 

 
Spoločným rysom odhaľovania a ECIM-u je aj uplatňovanie obdobných princípov 

a  zásad pri ich vykonávaní a  to: 
- princípu ústavnosti, 
- princípu zákonnosti resp. legality, 
- princípu pacta sunt servanda, 
- zásady efektívnosti, primeranosti a  vhodnosti použitia metód, foriem 

a  prostriedkov, 
- zásady vzájomnej kooperácie, 
- zásady plánovitosti, 
- zásady objektívnosti a  včasnosti (aktuálnosti), 
- zásady spravodajskej a  operatívnej intuície a  zásady erudície, 
- zásady utajenia resp. konšpirácie, 
- zásady nevyhnutnej znalosti (need to know). 
 

3.  Zavádzanie ECIMU do policajnej praxe v Slovenskej republike 
Vláda Slovenskej republiky v súlade s Haagskym programom svojím uznesením 

č.163 z 12. marca 2008 prijala úlohu zaviesť do policajnej praxe európsky model 
kriminálneho spravodajstva („ECIM“) s cieľom jeho spustenia v roku 2008. Práve 
tento záväzok sa stal veľmi podstatnou a  možno až výrazne určujúcou iniciatívou, ktorá 
začala ovplyvňovať nielen názory odbornej verejnosti na teoretické vymedzenie ECIM-
u, ale aj na potrebu ďalších zmien v zákonoch pri novom definovaní OPČ 
a kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike. V hodnotení predmetného 
uznesenia vlády SR z februára 2010 ministerstvo vnútra okrem iného konštatuje, že plné 
zavedenie ECIM-u do policajnej praxe pozostáva z viacerých činností, a to na úrovni 
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informačného toku, analytickej činnosti, spracovávaní analytických správ a vlastnej 
strategickej analýzy pre potreby riadenia a ich aplikácie do priameho výkonu 
policajných služieb. Zároveň bolo konštatované, že ECIM bol na úrovni informačného 
toku do policajnej praxe zavedený vybudovaním informačného systému Acheron 
(informačný systém kriminálnych informácii), ktorý má slúžiť na ukladanie 
a spracúvanie všetkých informácií zúčastnených policajných útvarov, získaných 
a spracúvaných pri výkone operatívno-pátracej činnosti.  

Základný atribút potrebný pre zavedenie ECIM-u do policajnej praxe, t. j. primárna 
a sekundárna legislatíva v oblasti OPČ a kriminálneho spravodajstva, sa doposiaľ však 
rieši len okrajovo. Pre úspešné zavedenie ECIM-u do policajnej praxe a vytvorenie 
vlastného národného modelu kriminálneho spravodajstva sú nevyhnutné zmeny práve 
v oblasti právnej úpravy OPČ a kriminálneho spravodajstva, v  rámci ktorých je 
nevyhnutné zosúladiť pojem kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike tak, 
aby bol rovnako chápaný ako je chápaný predstaviteľmi Europolu a policajnými 
odborníkmi tzv. „starých krajín“ Európskej únie.  

Pojem OPČ bol pravdepodobne prevzatý do bezpečnostnej teórie a následne i 
legislatívy z prostredia vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Na základe získaného poznania 
môžeme konštatovať, že tento pojem sa aj naďalej používa v Ruskej federácii, no pre 
niektoré členské krajiny EÚ (najmä západné) je tento pojem absolútne neznámy. [1] 

Pri právnom vymedzovaní kriminálneho spravodajstva je potrebné brať do úvahy 
základné teoretické východiská, a to, že pojem spravodajstvo predstavuje 
„univerzálny“ spôsob práce s informáciami. Spravodajstvo môže byť zamerané na 
poznávanie rôznych objektov, napr.  na činnosti ohrozujúce ústavné zriadenie, územnú 
celistvosť a  zvrchovanosť štátu, na činnosti smerujúce proti bezpečnosti štátu, na 
aktivity cudzích spravodajských služieb, na činnosti ohrozujúce obranyschopnosť štátu 
a  pod. Pokiaľ bude objektom, ktorý je poznávaný spravodajstvom, kriminalita, môžeme 
hovoriť o kriminálnom spravodajstve.  

Potrebu posúdenia možnosti zavedenia Národného modelu kriminálneho 
spravodajstva v Slovenskej republike na báze ECIM-u si uvedomuje aj vedenie Prezídia 
Policajného zboru, ktoré iniciovalo vytvorenie spoločného riešiteľského tímu zloženého 
zo zástupcov policajnej praxe a zo zástupcov akademickej obce, ktorý by spracoval 
súhrn legislatívnych, metodických a taktických návrhov a odporúčaní potrebných 
k vytvoreniu národného modelu kriminálneho spravodajstva v podmienkach Slovenskej 
republiky. Na základe tejto iniciatívy je na Akadémii Policajného zboru v Bratislave 
realizovaná vedecko-výskumná úloha VYSK č. 231 s názvom „Národný model 
kriminálneho spravodajstva v SR“.  

Zodpovední riešitelia v rámci prvej etapy realizácie tejto vedecko-výskumnej 
úlohy vykonali základný teoretický výskum, v rámci ktorého analyzovali východiská 
súčasného poznania v oblasti teórie kriminalisticko-bezpečnostných činnosti, 
legislatívne východiská v oblasti OPČ a kriminálneho spravodajstva a praxeologické 
východiská, pri ktorých analyzovali prístupy policajnej praxe k novému konceptu 
kriminálneho spravodajstva. Na základe výsledkov prvej etapy teoretického  výskumu 
boli formulované a sumarizované nasledovné závery:   

- Kriminálne spravodajstvo (ECIM) je systematická poznávacia činnosti, ktorou 
sa na základe získaných, zozbieraných, ohodnotených a zanalyzovaných 
informácií súvisiacich s trestnou činnosťou a ich páchateľoch prijímajú závery, 
ktoré sú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní k ďalšiemu 
procesnému konaniu. 
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- Kriminálne spravodajstvo (ECIM)  je procesuálnou a cyklickou činnosťou, ktorá 
obsahovo vychádza  z teórie odrazu a informačného cyklu, ktorého obsahom je 
získavanie indikátorov trestnej činnosti, zber a získavanie doplňujúcich 
informácií, hodnotenie informácii a prijímanie logických záverov. Pri 
kriminálnom spravodajstve však nejde o ideálny informačný cyklus, nakoľko 
v určitom okamžiku môžu byť vykonávané naraz viaceré činnosti v rôznych 
etapách tohto procesu, pričom poznávanie sa môže vrátiť aj do predchádzajúcej 
etapy. 

- Pri vykonávaní kriminálneho spravodajstva (ECIM) je potrebné dodržiavať celý 
rad princípov a zásad a to najmä: princíp ústavnosti, princíp zákonnosti resp. 
legality, princíp pacta sunt servanda, zásadu efektívnosti, primeranosti 
a  vhodnosti použitia metód, foriem a  prostriedkov, zásadu vzájomnej 
kooperácie, zásadu plánovitosti, zásadu objektívnosti a  včasnosti 
(aktuálnosti), zásadu spravodajskej a  operatívnej intuície a  zásady erudície, 
zásadu utajenia resp. konšpirácie, zásadu nevyhnutnej znalosti (need to know). 

- Súčasné právne vymedzenie kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike 
ako prostriedku operatívno-pátracej činnosti nezodpovedá požiadavkám 
policajnej praxe a je nekompatibilné s odporúčaniami Europolu o zavádzaní 
európskeho modelu kriminálneho spravodajstva.  

- Policajná prax v Slovenskej republike zúžila chápanie a zavádzanie európskeho 
modelu kriminálneho spravodajstva do praxe len do oblasti informačného toku 
a koordinácie analytickej činnosti. 

- V policajnej praxi v Slovenskej republike doposiaľ stále prevládajú  partikulárne 
záujmy v oblasti spracovávania a uchovávania kriminálnych informácií a je 
malá ochota jednotlivých útvarov Policajného zboru vkladať relevantné 
kriminálne informácie a ďalšie informácie do centrálneho informačného 
systému, čo je základným predpokladom úspešného boja proti trestnej činnosti. 

- Do budúcnosti je pravdepodobne nevyhnutné, aby sa kriminálne spravodajstvo, 
formálno-právne a obsahovo definovalo vo všeobecne záväznom právnom 
predpise – zákone. Konkrétne ako a v akom zákone bude odporučené riešiteľmi 
vedecko-výskumnej úlohy po vykonaní empirickej časti výskumu. 
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Abstrakt: 

Snahou příspěvku je zdůvodnění zavedení nových informačních systémů v podobě „Map 
kriminality“, tedy ekonomicky dostupných systémů, které by zvýšily efektivitu práce především 
bezpečnostních sborů při plnění jejich úkolů. Jinak řečeno, vybavit příslušné orgány nástrojem, 
který by konkrétně napomohl k objektivnějšímu prognózování kriminality, čím by umožnil 
navrhování vhodnějších opatření především preventivního charakteru směřujících k efektivnějšímu 
ovlivňování kriminality. Totiž jednou z možností, jak zajistit efektivnější práci kompetentních 
orgánů, jejichž úkolem je zajišťování bezpečnosti občanů, je zavádění nových ekonomicky 
přijatelných technologií, které zefektivní jejich činnost. 

Klíčová slova: kriminalita, prevence kriminality, prognóza kriminality, mapy kriminality, 
informační systémy 

 

Abstract:  

The aim of this paper is to propose and justify the introduction of new information systems in the 
form of “Crime Map”, that is economically available systems that would increase efficiency 
especially of security forces in performance of their tasks. In other words, to equip competent 
authorities of an instrument that would specifically help to more objective prediction of crime, would 
allow the design of more appropriate measures primarily of preventive kind aimed at effectively 
influence the crime. That is one of the ways to ensure the efficient working of the competent 
authorities, whose task is to ensure public safety, the introduction of new economically feasible 
technologies to streamline their activity. 

Keywords: crime, crime prevention, prediction of crime, crime maps, information systems 
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Úvod 
Snahou každé společnosti je snižovat kriminalitu. Abychom tohoto mohli 

dosáhnout, je mimo jiné nutno kriminalitu poznat, a na základě jejího poznání se pokusit 
předpovědět její vývoj v co možná nejkonkrétnější podobě, abychom na tento vývoj 
mohli adekvátně reagovat. Předpovědět další vývoj ve společenských vědách bývá 
velmi obtížný úkol. Tato obtížnost vychází ze dvou skutečností. Zaprvé je vůbec těžké 
identifikovat určitou vývojovou tendenci a zadruhé do hry vstupuje celá řada 
souvisejících skutečností, které je velmi obtížné odhalit a i když se to podaří, tak je 
velmi obtížné analyzovat je. Některé skutečnosti mající vliv na vývoj kriminality lze 
současnými postupy odhadnout celkem spolehlivě, jiné téměř vůbec. Za účelem 
objektivizace pravděpodobnostního vývoje kriminality je proto nutné použít nové 
přístupy, které spočívají ve využití nových moderních informačních technologií. 
Jedněmi, v současné době ve světě se vyvíjejícími informačními technologiemi, jsou 
geografické informační systémy, jejichž obsahem jsou mapy kriminality. Smyslem 
tohoto příspěvku je poukázat na význam možnosti využití map kriminality v boji 
s trestnou činností, ale i jinou protispolečenskou činností.  

 

1.  Geografické informační systémy 
Existuje celá řada definic Geografického informačního systému (dále jen „GIS“). 

Například za Geografický informační systém je považována kolekce počítačového 
technického vybavení, programového vybavení a geografických dat, určená k 
efektivnímu získávání, ukládání, údržbě, manipulaci, analyzování a vizualizaci.  

Geografický informační systém je na počítačích založený informační systém pro 
získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu 
Země. Geodata, se kterými GIS pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, 
atributy a dynamikou. Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části 
zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto 
vytvořený model lze pak využít například při evidenci katastru nemovitostí, 
předpovídání vývoje počasí, určování záplavových zón řek, výběru vhodné lokace pro 
čistírnu odpadních vod, plánování výstavby silnic ale i mapování kriminality a možnosti 
jejího předvídání. 

Data, se kterými GIS pracuje, se nazývají geodata. Geodata se skládají z 
jednotlivých geoobjektů. Geoobjekt je část modelované reality, kterou je možno na dané 
úrovni generalizace v GISu modelovat jako jeden objekt. Geoobjekt obsahuje dva druhy 
informací: prostorové informace (tvar, poloha, topologie) a neprostorové informace 
(atributy, specifické pro každý typ objektu). Generalizací v prostředí GISu se rozumí 
problém toho, jak podrobně realitu modelovat. Např. město lze v GISu reprezentovat 
jedním objektem, nebo množinou objektů (budov, parcel, ulic, ploch apod.). 

Základní dělení geoobjektů je dělení podle počtu dimenzí. Reálné objekty na 
zemském povrchu jsou vždy trojrozměrné. Do prostředí GIS se však převádí 
(transformují) dle potřebné úrovně zjednodušení (generalizace). 

Geoobjekty popisující stejné téma se sdružují a ukládají do mapových vrstev, 
někdy také nazývaných tematické mapové vrstvy. Takovým tématem může být např. 
vodstvo, silnice, typy půd, nadmořská výška apod. Smyslem dělení geodat do mapových 
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vrstev je usnadnit analýzu dat. Ta je nejčastějším důvodem pro nasazení GISu pro 
modelování reality. Každá mapová vrstva je uložena v jednom datovém souboru, který 
lze samostatně přenášet a používat ve více mapových projektech. Mapové vrstvě se 
někdy také říká monotematická mapa, případně zkráceně mapa (např. mapa řek, mapa 
silnic apod.). Mapové vrstvy se dělí podle modelovaných dat a druhu použití na dva 
typy – vektorové a rastrové.  

Ve vektorových mapových vrstvách jsou data uložena pomocí bodů a čar. Bod je 
základním elementem s definovanou polohou (souřadnicí) a nemá z geometrického 
hlediska žádný rozměr. Čára je úsečka nebo křivka spojující dva body. V běžných 
GISech se z důvodů zjednodušení křivka reprezentuje pomocí seřazené sekvence bodů 
spojených přímou čarou. Modelování geodat pomocí vektorů úzce souvisí s teorií grafů. 
Vektorová data jsou v GISech organizována a ukládána podle různých vektorových 
modelů: 

a) Ve špagetovém modelu jsou všechny typy objektů, bez ohledu na počet dimenzí, 
uloženy v jednom heterogenním seznamu. Tento seznam má pouze 2 položky: typ 
objektu – bod, čára, polygon a parametry objektu – jedna či více souřadnic. Ve 
špagetovém modelu není obsažena žádná informace o topologii (sousednost, orientace, 
konektivita, obsahování), a proto je tento model pro analýzu geodat obtížně použitelný. 
Navíc zde dochází k redundanci dat.  

b) Hierarchický model ukládá data hierarchicky s ohledem na počet dimenzí. 
Vychází z faktu, že polygon se skládá z několika linií, linie z několika úseček, úsečky 
jsou pak spojením dvou bodů. Tyto elementy jsou pak v GISu uloženy samostatně, 
nejčastěji v geodatabázi.  

c) Topologický model je kompromisem mezi špagetovým a hierarchickým 
modelem. Ukládají se pouze body a čáry, přičemž k čáře lze připojit informaci o její 
orientovanosti, podle níž lze pak určit sousední polygon vlevo a vpravo.  

Rastrové mapové vrstvy existují různého typu - čtvercový, šestiúhelníkový, 
trojúhelníkový. Rastrových mapových vrstev se používá k modelování veličin, které 
jsou spojitě definovány na celém modelovém prostoru. Příkladem může být mapová 
vrstva nadmořské výšky, mapa typu půd, vegetace, atmosférického tlaku, teploty apod. 
Prostor je v rastrových mapových vrstvách rozdělen na množství malých plošek, jejichž 
rozměr je dostatečně malý na to, aby bylo možno na jejich povrchu hodnotu dané 
veličiny považovat za konstantní. Dělení prostoru může být buď pravidelné, nebo 
nepravidelné. Buňky rastru mohou být různého tvaru (čtverec, trojúhelník, šestiúhelník). 
V naprosté většině případů se ale v GISech používá pravidelné dělení prostoru 
čtvercovou mřížkou. Každé buňce rastru přísluší hodnota sledované veličiny v daném 
místě. Tato hodnota (typicky číselná) může být dvojího typu, podle nějž se také rastrové 
mapové vrstvy mohou dělit na: 

a) rastrové vrstvy výčtového typu – každá buňka rastru obsahuje jistý kód, typicky 
celočíselný, z rozsahu 1...N. Tento kód reprezentuje kategorii sledovaného jevu. Nutnou 
součástí rastrové vrstvy tohoto typu je proto překladová tabulka, která kódy interpretuje. 
Rastry výčtového typu se používají tam, kde má zkoumaný jev konečný počet hodnot 
(např. typ vegetace), nebo tam, kde lze spojitou veličinu rozdělit do konečného počtu 
kategorií (např. nízká, střední a vysoká hustota zalidnění),  
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b) rastrové vrstvy hodnotového typu – každá buňka rastru nese informaci o 
diskretizované hodnotě spojité veličiny, která může teoreticky nabývat nekonečného 
počtu hodnot. V praxi je samozřejmě omezena rozsahem a přesností použitého datového 
typu (integer, float). Takto reprezentované veličině se v prostředí GISu někdy říká 
prostorový proces. Příkladem prostorového procesu může být nadmořská výška, 
atmosférický tlak, teplota apod. 

Kromě využití k modelování spojitých veličin jsou rastrové vrstvy často používány 
také jako podkladová mapa. Taková rastrová mapová vrstva se používá obvykle pouze 
ke zvýšení vizuální informační hodnoty mapové kompozice, nebo jako podklad pro 
vytváření a editaci vektorových tematických map. Jako podkladová mapa se nejčastěji 
používají naskenované papírové mapy a letecké či družicové snímky.[1] 

 

2.  Možnosti využití geografických informačních systémů 
Geografické informační systémy nacházejí využití téměř ve všech oborech lidské 

činnosti, k nejvýznamnějším z nich patří např. veřejná správa, doprava nebo obrana. 
Implementace GIS je často řízena požadavky jurisdikce (jako je například město), 
účelem nebo typem využití. Obecně platí, že implementace GIS může být speciálně 
navržená pro organizaci. Proto nasazení GIS vyvinutý pro určitý typ využití, město, 
podnikání, nebo jiný záměr nemusí být nutně kompatibilní s GIS, která byla vyvinuta 
pro jiné aplikace, jurisdikce firmy nebo účel.[2] Mnoho oborů může těžit z technologie 
GIS. Konkurenční prostředí GIS má za následek nižší náklady a neustálé zlepšování v 
hardwarových a softwarových komponent GIS a využití v oblasti vědy, vlády, obchodu 
a průmyslu, veřejné zdraví, mapování kriminality, národní obrany, udržitelný rozvoj, 
přírodní zdroje, klimatologie, krajinná architektura, archeologie, regionální a komunitní 
plánování, doprava a logistika.[3] GIS také zasahuje do lokalizačních služeb, což 
umožňuje GPS v mobilním zařízení zobrazit jeho umístění ve vztahu k pevným 
objektům (nejbližší restaurace, čerpací stanice atd.) nebo pohyblivých objektů (přátelé, 
děti, policejní auto). 

Praktické užití GIS je velmi různorodé. Dnes je GIS běžně užívám v široké škále 
oborů lidské činnosti: ve státní správě (evidence majetku, parcel, nemovitostí), 
plánování dopravy (sledování pohybu vozidel, jízdní řády), k prezentaci projektů a firem 
pomocí statických nebo interaktivních map, ke správě a prezentaci chráněných 
krajinných oblastí, v kartografii (digitální zpracování map), k marketingovým analýzám 
(např. analýzy trhu, spádové oblasti), v ekologii (vývoj krajiny, odpady, přehled o 
ekosystémech), zemědělství a lesnictví, modelování dynamických jevů (např. 
hydrologické modelování, modelování eroze), v integrovaném záchranném systému 
(hasiči, policie), v armádě (modelování činnosti vojsk, pohybu objektů), atd.[4] 

Pro funkčnost takového systému je důležité zabezpečit dostatečné množství 
kvalitních dat, zajistit jejich správu a následnou aktualizaci. Proto GIS v širším smyslu 
slova představuje nejen počítačový program (většinou celý systém programů), ale i další 
náležitosti, tj. veškeré potřebné technické vybavení, potřebná data, způsob jejich 
získávání a správy a odborné konzultace, školení a příslušně vyškolený tým odborníků. 
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3.  Využití geografických informačních systémů v oblasti bezpečnosti 
3.1. Poznání kriminality 

Abychom mohli poznat kriminalitu a poté předpovědět její vývoj a poté na ji 
adekvátně reagovat, je nutno poznat příčin kriminality. Správné poznání příčin kriminality 
je velmi důležité, neboť mimo jiné umožňuje i objektivní prognózování kriminality. A 
znalost příčin, které způsobily a způsobují kriminalitu, ale také znalost příčin a jejich vlivu 
z pohledu budoucího vývoje kriminality, může významně zefektivnit řídící a 
organizátorskou činnost, neboť umožňuje správné směřování sil a prostředků v boji 
s kriminalitou, tedy umožňuje v rámci rozhodovací činnosti přijímat účinná opatření 
(preventivní či represivní) směřující k ovlivňování kriminality.[5] Ovšem poznání příčin 
kriminality je velmi problematické, a to především proto, že existuje v podstatě nekonečné 
množství příčin, které kriminalitu ovlivňují, některé významnější, jiné méně významné a 
mezi nimi určité vztahy. I když se nám na základě analýz podaří některou příčinu 
kriminality odhalit, většinou již nemůžeme s jistotou říci, do jaké míry působí, či 
spolupůsobí s jinými příčinami. Tento určitý problém je však možné částečně vyřešit tím, 
že využijeme nové technologie v podobě GIS a potažmo map kriminality.  

Z jaké filosofie se vychází? Z té, že kriminalita a jiné protispolečenské jevy mají 
cyklický charakter a tedy je lze částečně předpovědět. Tato skutečnost byla potvrzena v 
minulosti provedenými výzkumy. Například Pusztai [6] zkoumal korelaci mezi 
společenskými a hospodářskými faktory na jedné straně a kriminalitou na straně druhé. 
Při tomto výzkumu dospěl k závěru, že pohyb cyklů kriminality je pohyb spojený s 
vývojem hospodářství a že při vzestupující hospodářské křivce ubývá kriminality a během 
hospodářské krize kriminalita zjevně stoupá. Michálek a Podolák [7] upozornili na tu 
skutečnost, že je velká pozornost věnována dynamice kriminality, ať již v krátkodobých, 
tak dlouhodobých časových řadách, ale menší pozornost se věnuje, ale o to větší přínos 
má pro kriminologickou praxi, výzkum sezónnosti vybrané kriminality v časových řadách. 
Vycházejíce ze sledovaných hodnot sestavených na Slovensku na základě ročních 
časových řad, bylo zjištěno, že při detailnějších měsíčních analýzách jsou vykazovány 
určité periodické výkyvy, tedy sezónní vlivy. Tyto výkyvy (odchylky), resp. jejich 
periodicitu zapříčinily určité objektivní vlivy, zejména sociálního a ekonomického 
charakteru. Cílem jejich výzkumu bylo zjistit zákonitosti sezónních vlivů na úroveň 
sledované kriminality ve vybraných slovenských městech. Výzkumem dospěli k závěru, 
že celková kriminalita se vyznačuje nízkou úrovní sezónních vlivů. Jejich význam úměrně 
roste s velikostí měst. V menších městech je vliv větší, ve větších městech menší. 
Významné sezónní vlivy byly zjištěny především u násilné kriminality, která je páchána 
zejména v zimních měsících, a u krádeží vloupáním, které jsou páchány taktéž zejména v 
zimních měsících. Další výzkum týkající se sezónních vlivů na kriminalitu provedli 
Hajdúková a Uhrin.[8] Jmenovaní se zaměřili na výzkum sezónních vlivů u pouliční 
kriminality. Za základní činitele ovlivňující průběh časových řad u pouliční kriminality si 
stanovili: a) trendové činitele, které působí neustále a určují hlavní směr vývoje 
kriminality, tedy činitele, kteří se neopakují v rámci dat, kteří jsou k dispozici (např. 
klesající či stoupající populace), b) cyklické činitele, kteří se vyskytují v časových řádech 
s nepravidelnou periodou delší než jeden rok (např. ekonomické krize), c) sezónní činitele 
popisující periodické změny v časovém řádu s periodou určité standardní časové jednotky, 
jež je menší než sledovaná časová řada (např. období dovolených, období svátků atd.). Při 
sezónních změnách je možné objevit systém, se kterým se opakují a způsobují odchylku 
od trendové složky, d) náhodné činitele, kteří vznikají v důsledku náhodných, 
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nepředvídatelných vlivů (např. povodeň). Na základě provedeného výzkumu dospěli 
autoři k závěrům, že z hlediska času je nápad pouliční kriminality největší odpoledne a 
nejmenší v noční době, z hlediska dne v týdnu je největší v pátek a nejmenší v neděli. 
Nejnovější výzkumná práce je od autorky Blišťanové [9], která provedla výzkum 
v podobě analýzy přestupků a jiné protispolečenské činnosti a účinnost kamerových 
systémů ve městě Košice v prostředí geografických informačních systémů. Z tohoto 
výzkumu mimo jiné vyplynula příčinná souvislost mezi rozmístěním kamer ve městě 
Košice a výskytem přestupků. 

Na základě uvedených výzkumů lze vyslovit závěr, že kriminalita je mimo jiné 
ovlivněna skutečnostmi, které mají cyklický charakter, a na základě takto opakujících se 
periodik se dá částečně předpovídat. A právě použití digitálních map kriminality může 
značně pomoci při předvídání jejího vývoje. Podmínkou však je, aby geografický 
informační systém obsahoval GPS souřadnice nápadu trestné činnosti v co nejdelší časové 
řadě. Proč co nejdelší časová řada? Protože právě v případě dostatečného množství 
informacích z minulosti o určitých zájmových událostech, se nám tyto na mapě mohou 
zobrazit (mají cyklický charakter) a mi tak můžeme prognózovat, že v budoucnosti budou 
páchány na stejném místě a v přibližně stejnou dobu. Na základě těchto informací budeme 
moci těmto událostem přecházet. 

  

3.2. Výhody přinášející digitální mapy kriminality  

- okamžité získání potřebných informací bez časově náročné analýzy a prognózy 
kriminality a tím možnost okamžité reakce na měnící se bezpečnostní situaci, 

- eliminace intuitivního rozhodování řídících pracovníků rozhodujících v časové 
tísni, kdy neexistuje možnost provedení okamžité prognózy pro její časovou 
náročnost,  

- plasticita, vizualizace informací a s tím související lepší orientace a přehlednost 
v dané problematice, 

- eliminace nedostatků vzniklých při analýze a prognóze kriminality, které jsou 
zapříčiněny subjektivními faktory, tedy tím, kdo analýzu a prognózu provádí, 

- eliminace nedostatku odborníků, kteří jsou fundovaně schopni analýzu a s ní 
související prognózu kriminality provést, 

- z operativního hlediska možnost typování sériové trestné činnosti, podle místa a 
času spáchání trestných činů,  

- z operativního hlediska možnost typování dle způsobu spáchání trestné činnosti 
tzv. modus operandi,   

- lepší přehlednost o nápadu trestné činnosti v rámci služebního okrsku a možnost 
předpokládat místa a čas budoucího nápadu trestné činnosti, 

- zpřesnění místa činu především ve volném terénu a tím snazší orientace v 
prostoru (např. při řešení trestné činnosti pytláctví, při řešení vloupání do vozidel 
odstavených na lesních cestách atd.), 
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- z pohledu řízení možnost směřování sil a prostředků do pravděpodobného 
výskytu trestné činnosti (např. obchodní domy v době vánočních svátků), 

- z pohledu prevence kriminality možnost reagovat s předstihem, navrhovat s 
dostatečným předstihem konkrétní preventivní opatření, 

- mít k dispozici informace o budoucí kriminalitě z pohledu malého teritoria než 
pouze území toho kterého obvodního oddělení policie (vyhodnocení kriminality 
z pohledu nebezpečných ulic, městských čtvrtí a s tím související možnost např. 
efektivnější instalace městských kamerových systémů, které však mají i své 
stinné stránky – ztráta soukromí, směřování hlídek do rizikových lokalit atd.), 

- z pohledu samotných občanů možnost osobní reakce na předpokládané páchání 
kriminality (např. vyhýbat se určitým místům v určitém čase, efektivněji si 
zabezpečit byt v době dovolených při nepřítomnosti v bytě), 

- na základě digitálních map kriminality mohou soukromé subjekty např. 
pojišťovny stanovit dle míry bezpečí v té které lokalitě podmínky pro pojištění 

- na základě informací z digitálních map kriminality z pohledu soukromého např. 
stanovení ceny nemovitostí dle míry bezpeční v té které lokalitě.[10] 

 

3.3. Současná situace u Policie České republiky 

V minulosti byla trestná činnosti u Policie ČR mimo jiné evidována 
v informačním systémů tzv. Evidenční systém statistiky kriminality (ESSK). Tyto byly 
vedeny v tradičních databázích nebo tabulkových procesorech. Z těchto databází však šlo 
získat odpovědi pouze na jednoduché dotazy typu: kolik trestných činů a jakých bylo 
spácháno na určitém území v určitém čase. Nejmenší územní celek, se kterým bylo v 
evidenčních systémech kriminality pracováno, bylo území určitého obvodního (místního) 
oddělení policie. To však bylo pro analytickou činnost naprosto nedostatečné. Policisté 
potřebovali ke své činnosti znalost přesného místa proběhnuvšího trestného činu a 
možnost zobrazení určitých vybraných trestných činů na menším území než je území 
obvodního (místního) oddělení. Jde například o zobrazení určité ulice, určité chatové 
oblasti, určitá sídliště aj. Právě pouliční trestná činnost nejvíce zatěžuje obyvatelstvo a 
informace o přesném místě a čase páchání trestného činu poté umožní předvídat tuto 
kriminalitu a pochopit i její sezónnost.  A zejména GIS tyto otázky dokáže vyřešit právě 
proto, že má nejen mnohem rozsáhlejší možnosti pro práci s údaji o poloze jednotlivých 
objektů (míst trestných činů a přestupků), ale také umí pracovat s údaji o jejich 
vzájemných prostorových vztazích neboli topologií. A navíc GIS podá tazateli odpověď 
vždy formou přehledné mapy a ne směsi čísel textů a tabulek. 

 V současné době Policie ČR disponuje informačním systémem Evidence 
trestního řízení (IS ETŘ) který je navázán na celou řadu dalších informačních systémů 
vedených Policií ČR, ale i vně policie (např. evidence obyvatel, evidence motorových 
vozidel).  

Účelem IS ETŘ je zajištění výkonu spisové služby, dokumentování trestního, 
přestupkového a správního řízení na útvarech policie. IS ETŘ umožňuje zejména vedení 
jednacích protokolů pro evidenci dokumentů týkajících se trestných činů, přestupků a 
ostatních dokumentů. V IS ETŘ jsou zpracovávány údaje a spisové materiály vzniklé z 
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vlastní činnosti nebo doručené od jiného organizačního celku policie, jedná se například 
údaje o trestném činu, přestupku, správním řízení, údaje o fyzických a právnických 
osobách souvisejících s událostí, údaje o lokalitě a objektu, kde k události došlo (je možné 
vkládat GPS souřadnice), atd. 

 Pro analytickou činnost představuje značnou pomoc, neboť trestnou činnost na 
jednotlivých útvarech lze sledovat a vyhodnocovat pomocí analytického dotazu. Je možné 
si pomocí různých ukazatelů (filtrů) zadat určité parametry a pomocí nich zjišťovat 
potřebné informace. Je v podstatě možné se dotázat na vše, co je do IS ETŘ zapsáno. 
Tímto způsobem lze dokladovat např. nápad trestné činnosti v určitém časovém období, v 
určité lokalitě, určitým okruhem pachatelů atd. Dotaz lze variabilně přizpůsobit dle 
požadavků zadavatele.[11] 

Součástí IS ETŘ je funkcionalita zadávání míst událostí prostřednictvím 
souřadnic GPS. Tyto souřadnice jsou vyhledávány na dnes běžně dostupných digitálních 
mapách, a to podle konkrétní adresy a poté přenášeny do IS ETŘ. Místa, která nejsou 
identifikovatelná podle určité adresy, například místa ve volné krajině, tak tyto lze pomocí 
GPS souřadnic do IS ETŘ zadat, pokud jsou z místa události „sebrána“. V takových 
případech má policista povinnost takového místo konkretizovat pomocí GPS souřadnic a 
tyto přenést do IS RTŘ. O důležitosti znalosti přesného místa činu byla napsána celá řada 
publikací.[12] 

S poukazem k shora uvedenému vymezení věcných kontur příspěvku je dále 
zapotřebí recentně poukázat i k strategickým konturám tzv. „Akčního plánu prevence 
kriminality, vymezeném na určující období let 2016 až 2020“, který je „sui generis“ 
strategickým dokumentem zpracovaným Ministerstvem vnitra České republiky a který 
vymezuje taxativní rámec jednotlivých úkolů, vyplývajících ze Strategie prevence 
kriminality v České republice vymezené na určující období let 2016 až 2020 a kde je 
formou tohoto podzákonného předpisů stanovena gesční příslušnost jednotlivých resortů 
k jejich plnění. Z tohoto akčního plánu plyne pro Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky mimo jiné úkol „analyzovat možnost doplnění údajů registru přestupků o místo 
a čas spáchání zaznamenávaných přestupků“, a to ve spolupráci s Ministerstvem vnitra 
ČR a věcně a místně příslušnými veřejnoprávními korporacemi, tj. obcemi I., II. a III. 
typu. V rámci analyticko-syntetizující reflexe toho úkolu má být mimo jiné detekována 
možnost, zda lze informační systém evidence přestupků rozšířit i o údaje o místě a čase 
spáchání zaznamenávaných přestupků za účelem jejich následné analýzy (včetně využití 
nástrojů „GIS“) z pohledu zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku a prevence 
kriminality a v případě možnosti a vhodnosti tohoto řešení tzv. „pro futuro“ navrhnout 
další úkoly směřující k legislativnímu a technickému řešení. Předložený materiál byl 
vypracován ke splnění těchto dvou úkolů a obsahuje tedy A) analýzu možností evidence 
místa a času spáchání přestupků s přihlédnutím k možnosti rozšíření evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů o tyto údaje, tak B) analýzu možností evidence přestupků dětí a 
mladistvých v rámci evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, včetně zhodnocení 
dosavadního právního stavu, návrhů variant řešení s poukazem na jejich jednotlivé klady 
a zápory, a doporučení dalšího postupu. Jak již bylo spoluautory shora naznačeno, 
abychom byli schopni hledat účinnější a cílenější způsoby snižování míry protiprávního 
jednání, musíme nejdříve poznat jeho samotnou strukturu, a to i v prostoru a čase. 
Základem je tedy relevantně získat dostatečné množství precizovaných údajů, potřebných 
k vyhodnocení obecně deklarovaných „rizikových“ oblastí. Je neoddiskutovatelnou 
skutečností, že každé protiprávní jednání se odehrává na určitém místě a v určitém čase, 
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proto je důležité tyto dvě proměnné ve spojení s dalšími aspekty protiprávního jednání 
(např. charakter spáchaného trestného činu nebo přestupku, osobnost pachatele, okolnosti 
činu apod.) analyzovat a vyvozovat z nich určité závěry. Strategie prevence kriminality v 
České republice na léta 2016 až 2020 klade důraz na efektivní sběr dat, jejich následné 
vyhodnocování a jejich sdílení. V souvislosti s profylaktickou činností jsou v návaznosti 
na technický rozvoj kladeny stále větší požadavky na zaznamenávání relevantních údajů 
o páchané kriminalitě, které by následně umožňovaly (zejména z dlouhodobého pohledu) 
analyzovat detailněji rizikovost dané lokality, adresněji plánovat strategii prevence 
kriminality a vybírat adekvátní preventivní opatření, zaměřená na konkrétní oblast 
vykazující specifický charakter páchané protiprávní činnosti v určitém čase. Požadavek 
na evidenci místa a času spáchání přestupků je tedy odůvodněn zejména tím, že tyto 
informace umožní cílenější plánování preventivních opatření, která budou uzpůsobená 
potřebám konkrétní lokality. Z takto vymezeného cíle je zřejmé, že pro jeho naplnění je 
nezbytné tato data evidovat nejen u přestupků, u kterých se podařilo pachatele odhalit a 
uložit mu správní trest, ale i v těch případech, kdy se přestupku dopustí osoba, která za něj 
není odpovědná, nebo v případech, kdy k odhalení pachatele vůbec nedojde. Pro dosažení 
sledovaného cíle mají tedy relevantní vypovídající hodnotu údaje nejenom o místě a čase 
u přestupků, u kterých došlo k pravomocnému odsouzení jeho pachatele, ale u všech 
přestupků, o kterých se orgán o nich rozhodující dozví, tj. také u přestupků, jejichž 
pachatel nebyl odhalen, případně které byly odloženy nebo u kterých bylo řízení o nich 
zastaveno. Z pohledu prevence kriminality se nejeví evidování dat o místě a čase spáchání 
přestupků na všech úsecích státní správy jako nezbytné. Evidovány by ale měly být údaje 
o těch přestupcích, které mají největší dopad na veřejný pořádek, bezpečnost a ochranu 
života, zdraví nebo majetku, kterými jsou například přestupky proti majetku, přestupky 
proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky na úseku boje 
proti alkoholismu a toxikomanii, ale také přestupky na úseku dopravy, případně i další 
druhy přestupků.[13] 

 Na jednu stranu se z důvodů uvedených v části zvyšují požadavky na fungování 
a rozšiřování databázových systémů evidujících kriminogenní data, na stranu druhou pak 
vzniká potřeba vytvořit a rozvíjet jednotný sběrný systém, do kterého by se tato data 
promítla a ve kterém by bylo následně možné na základě určitých „klíčů“ vyhledávat 
potřebné údaje a vyhodnocovat rizikovost jednotlivých lokalit. Takovým nástrojem jsou 
právě shora naznačené mapy kriminality.  

Mapy kriminality jsou komplexním souborem poznatků zahrnujícím přesná data 
o spáchaných trestných činech, případně přestupcích, ke kterým se přidávají sociokulturní 
a geografické informace o místech se zvýšenou koncentrací kriminogenních faktorů, 
jakými jsou například oblasti s vyšším počtem heren, nádraží, tmavé parky, místa se 
zvýšeným pohybem cizinců (ubytovny), ale také místa, kde se nacházejí léčebny 
závislosti, průmyslové zóny s velkým počtem zaměstnanců ve výrobě nebo také oblasti s 
vyšší mírou nezaměstnanosti. Všechny tyto informace jsou z pohledu cílené prevence 
nepostradatelnými. Hlavním účelem, proč mapy kriminality vznikají, je přispět ke zvýšení 
efektivity preventivních opatření založených na analýze predikce kriminality. Při 
prostorovém zobrazení a podrobné analýze všech dat zaznamenávaných v těchto mapách 
by měly být kompetentní orgány schopny označit určitá místa za místa se zvýšeným 
výskytem kriminogenních faktorů a přizpůsobit tomu svoji preventivní činnost.[14] V 
prostředí České republiky takovéto mapy již existují, pro veřejnost jsou mapy kriminality 
zpřístupněny na stránkách www.mapakriminality.cz – v těchto mapách jsou ovšem 
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zahrnuty pouze trestné činy, nikoliv přestupky, přičemž tyto mapy poskytují pouze 
přehled o struktuře páchané kriminality dle druhů trestných činů v jednotlivých územních 
obvodech (případně je možné také zobrazit strukturu trestných činů na úrovni krajů nebo 
celé České republiky).  

 

 
Obr. 1 – ukázka map kriminality a možnosti zobrazení struktury trestných činů v 

jednotlivých územních obvodech – www.mapakriminality.cz 

 

Dotčené orgány veřejné správy, které využívají mapy kriminality již dnes, mají 
zcela odůvodněně rozlišné nároky na evidenci dat. V celorepublikovém měřítku jsou 
dostupné pouze mapy vytvořené Policií České republiky (dále „Policie ČR“), které tvoří 
ucelený komplex dat ovšem toliko o protiprávním jednání, o kterém jsou příslušné 
rozhodovat jednotlivé útvary Policie ČR. Tyto mapy tedy nezohledňují data o činech, o 
kterých rozhodují jiné orgány, zejména tak do map kriminality nejsou zahrnuty protiprávní 
jednání, tj. přestupky, kde orgánem příslušným k jejich projednání a rozhodnutí o nich 
jsou orgány obce. Aby Policie ČR mohla co nejlépe plnit své hlavní poslání, tedy chránit 
bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek atd., a svoji nezastupitelnou roli v prevenci 
kriminality, je důležité, aby disponovala i informacemi o relevantních protiprávních 
činech, které jsou vyřizovány věcně a místně příslušným správními orgány obcí I., II. a III. 
typu.  

  Policie ČR mj. zabezpečuje plnění svých úkolů také analytickou činností, která 
je zaměřena převážně na shromažďování údajů o trestných činech, případně přestupcích, 
řešených příslušnými útvary Policie ČR. Při sběru dat se Policie ČR zaměřuje na 
zodpovězení základních kriminalistických otázek (co, kdo, kde, kdy, jak, čím, proč), ke 
kterým se často přidává též otázka na vzniklou škodu; jde-li o jiná, doplňková data o 
kriminálně rizikových jevech, např. místa s vyšší koncentrací sociálně patologických jevů, 
sociodemografická data atd., tato data nejsou Policií ČR jednotně shromažďována.  

Na lokální úrovni zaznamenáváme zvyšující se zájem měst a obcí (zejména 
větších, jako je např. Kolín, Plzeň atd.) o vytváření místních map kriminality (viz projekty 
„bezpečných měst“), které obsahují různé druhy kriminogenních dat – jedná se o soubor 
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informací o protiprávních činech, které jsou shromažďovány na základě spolupráce 
základních útvarů Policie ČR s orgány obecní (městské) policie a samotnou obcí, za 
současného využití poznatků o prostředí, ve kterém jsou tyto činy páchány.  

Detailní a jednotná evidence protiprávních činů obohacená o prostorové a časové 
informace by nepochybně byla důležitým nástrojem v boji proti nim zejména pro Policii 
ČR, ale též i pro ostatní policejní orgány, soudy, Probační a mediační službu etc. Největší 
potenciál využití těchto dat je samozřejmě v oblasti plánování preventivních opatření. 
Prostorové a časové informace o přestupcích mohou být využity při operativně-pátrací 
činnosti a samozřejmě při samotném vyšetřování a získávání informací důležitých pro 
objasnění přestupků či trestných činů (bez ohledu na skutečnost, zda se vážou ke konkrétní 
osobě), při stanovování vhodných sankcí, přiměřených omezení etc. Policie ČR sice 
disponuje nejkomplexnějšími daty o trestných činech a přestupcích, rozšíření těchto 
evidencí o poznatky o relevantních přestupcích, které projednávají jiné subjekty, by i jí 
poskytly ještě ucelenější pohled na vývoj kriminality v jednotlivých oblastech.  

V případě aktivní spolupráce obcí a měst při sběru dat o místě a čase spáchaných 
přestupků by mohly být mapové podklady zahrnující informace o delikvenci, které se váží 
k územím obcí, těmto obcím poskytovány pro využití v rámci jejich preventivní činnosti, 
zejména pro plánování hlídkových tras příslušníků obecní a městské policie, případně 
posílení hlídek v určitých oblastech, uskutečnění osvětových a preventivních akcí cílených 
na rizikové skupiny, apod.  Svaz měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz měst a obcí 
ČR“) se v této věci vyjádřil, že podrobnější předávání informací ze strany Policie ČR o 
spáchaných přestupcích v územním obvodu jednotlivých měst a obcí může těmto 
subjektům také pomoci v realizaci preventivních opatření v rámci jejich samostatné 
působnosti, případně při realizaci opatření obecné povahy, přičemž by podle Svazu měst 
a obcí ČR bylo vhodné, aby tyto informace byly poskytovány pokud možno tzv. „online“ 
a zdarma, zejména s poukazem ke skutečnosti, kdy obce (města) budou jako dotčené 
orgány veřejné správy, jedním ze subjektů, které by měly relevantními informacemi 
obohacovat doplňování databází Policie ČR.  

Dle názoru přispěvatelů Mapy kriminality představují tedy velký potenciál pro 
užší spolupráci mezi zainteresovanými dotčenými subjekty veřejné správy, byť ne všechna 
data o trestných činech a přestupcích lze zejména ze strategických, taktických a 
bezpečnostních důvodu sdílet. I z tohoto důvodu by bylo vhodné účelné o vybraných 
formách protiprávního jednání evidovat jednotným způsobem a stanovit pravidla pro 
jejich další zpracování a poskytování dotčeným orgánům veřejné správy, tj. jednotlivým 
subjektům za účelem zefektivnění boje v rámci potírání kriminality a tzv. „jiné 
protispolečenské činnosti“.[15] 

 

Závěr 

 O významu map kriminality, které využívají geografické informační systémy, jistě 
není pochyb. Aby však tyto systémy obsahovaly co nejvíce validní informace, musí 
zpracovat s obrovskými soubory dat, dat získaných v minulosti a místa proběhnuvších 
události musí být přesně lokalizována. Pro budoucnost stojí před námi, rozhodnout, zda 
dále propojovat jednotlivé infomační systému vedené u státní správy tak, aby docházelo 
k vyšší efektivitě při jejich využití, ale nedošlo k vyzrazení některých taktických 
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postupů užívaných např. Policií ČR, tedy, aby byla precizně ošetřena možnost zneužití 
těchto dat. 

Ano, mapy kriminality veškerou problémy spojené s bezpečností města a obcí 
nevyřeší. Stále bude nutné za pomoci analýzy pokoušet se zjišťovat příčiny kriminality 
a na tyto adekvátně reagovat. Nepodaří-li se nám je zjistit, nebudeme moci kriminalitu 
nadále snižovat, protože mapy kriminality nám pomáhají především v stanovení, zda 
v určitou dobu a na určitém území jsou pro kriminalitu takové podmínky, které jsou ze 
strany pachatelů cyklicky využívány. 

I když nemůžeme přesně stanovit, jakou měrou ovlivňuje možnost využívání GIS 
v úspěšnosti v boji s protispolečenskou činností, tak jistě zde značný význam mít bude. 
Vždyť za posledních 10 let se celková registrovaná kriminalita v České republice trvale 
snižuje a v posledních třech letech je to enormně. 
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Abstrakt:  

Článek je zaměřen na skokové změny narušení bezpečnosti ve třech zobecněných modelech, které 
jsou odrazem reálných situací. Skoková újma jako okamžité škodlivé působení může představovat 
jedu změnu v rámci okamžiku, nebo více změn v rámci krátkého časového úseku. Součástí popisu 
skokové změny je i vyjádření úkonů a času potřebného k nahrazení vzniklé újmy a optimalizaci 
zabezpečení, která jsou nutná jako součást obnovy pro konkrétní referenční objekt, ale i jako 
prevence v rámci referenčního systému. Důležitou součástí článku je i konkrétní popis působení 
zdroje hrozby, role prevence a význam primárního a sekundárního preventivního opatření  
a výsledky škodlivého působení hrozby.  

Klíčová slova: zdroj hrozby, skoková újma, referenční objekt, zabezpečení referenčního objektu, 

 
Abstract: 
This abstract is focused on the jump detriments of security breach in the three general models. Every 
model is a reflection real situation. The jump detriment instant harmful effects of the threat source 
and it can cause one or more changes of a short period of time. All necessary tasks and time is 
identified in the three general models with new security or prevention too. An important part of the 
article is a specific description of the effects of the source of the threat, the role of prevention and 
the importance of the primary and secondary prevention measures and the harmful effects of the 
threat. 

Keywords: the source of the threat, jump detriment, reference object, security of reference object  

 

Úvod 
Pro optimální identifikaci vzniku, projevu a konce narušení bezpečnosti je nutné 

zabývat se jednotlivými kroky charakterizující na rušení bezpečnosti. Cílem identifikace 
jednotlivých kroků, není ale pouze hledat možnosti vzniku, projevu a konce narušení 
bezpečnosti, ale i pro potřebnou predikci potenciálních dopadů, velikosti škodlivého 
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působení a z toho plynoucího oceňování rizika v jejich rámci řízení. Cílem tohoto článku 
je detailně rozpracovat skokovou újmu, jako jeden ze zásadních částí procesu narušení 
bezpečnosti ovlivňující stav referenčního objektu počínající identifikací zdroje hrozby 
jako jejího nositele, přes samotný vznik újmy až po konečný výsledek jejího působení.  
Uvedené modely jakou součásti analýzy pak následně zobecňují průběh skokové změny 
v různých typech narušení bezpečnosti a mohou nám lépe pochopit újmu jako výsledek 
procesu a jako nezvratnou skutečnost.  

1.  Újma 
Újmou v této práci jsou myšleny skutečnosti, kdy referenčnímu objektu vznikne 

škoda na životě, zdraví (na zdraví a životě je újma, nikoliv škoda), majetku (hmotnému 
i nehmotnému) nebo životním prostředí. Rámec referenčního objektu není pevně 
stanoven a může například představovat tu nejnižší formu života, člověka, ale i 
společnosti či národ. Právě velikost a intenzita samotného narušení jsou základními 
parametry, které jednoznačně určují závažnost a prioritu k jeho řešení. Pro jednoznačné 
poznání vzniku a průběhu narušení bezpečnosti je nutné poznat časový úsek „místo“, 
kde dochází k výše zmiňované újmě. Uvedený úsek se v rámci procesu narušení 
bezpečnosti nazývá skoková újma, pokud dojde k nárůstu velikosti újmy ve velmi 
krátkém okamžiku. Jedná se např. o krádež, dopravní nehodu, výbuch nástražného 
výbušného systému, únik jedovatých látek.   

Samotný časový úsek, kdy újma vzniká a dále se vyvíjí, je specificky definován 
vztahem mezi referenčním objektem a zdrojem hrozby. Nejen vzájemný vztah je 
důležitý. Dalšími nezbytnými faktory určujícími usek vzniku skokové újmy je 
ovlivňován vlastnostmi referenčního objektu (úrovní zabezpečení, přirozenou odolností, 
součástí vyššího systému apod.), a také vlastnostmi hrozby a jejího zdroje (dislokace, 
schopnost poškodit referenční objekt, intenzita škodného působení). 

Skoková újma představuje negativní náhlou změnu stavu aktiva vybraného 
referenčního objektu, při kterém vznikne újma. V této práci jsou uvedeny tři základní 
modely průběhu narušení bezpečnosti se zaměřením na identifikaci skokové újmy. 
Modely jsou sestaveny a děleny právě podle průběhu vzniku újmy a tedy skokové újmy. 

1.1.  Skoková újma  
 Skoková újma je proces, kdy referenčnímu objektu vznikne náhlá újma, nebo se 
již následná újma ještě prohloubí. Skoková újma je tedy proces s více či méně 
očekávaným vývojem, jenž je ovlivňován mnoha faktory a to jak na straně kompetencí 
referenčního objektu, tak na straně hrozby a jejího zdroje. V rámci procesu začíná 
skoková újma ještě v době, kdy referenčnímu objektu nehrozí žádná újma, ale již existují 
skutečnosti (například latentní), které mohou samotnou újmu způsobit (s tím 
nesouhlasím, jedná se o tzv. zvýšené riziko, ale nikoliv o skokovou újmu). Konec 
skokové újmy je ohraničen obnovou stavu referenčního objektu, trvalým poškozením, 
úplným zničením objektu, nebo náhradou újmy. 
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1.2. Tří úseky procesu skokové újmy:  
 
1) Existence zdroje hrozby (opět, zvýšené riziko) 

Jedná se o první úsek charakterizovaný vznikem nebo existencí hrozby a jejího 
zdroje, která přímo nebo nepřímo začíná působit na referenční objekt. Referenčnímu 
objektu tak ještě nevzniká újma, ale újma již bezprostředně hrozí. Hrozba v tomto 
procesu již může (latentně) překonávat a narušovat zabezpečení referenčního objektu a 
zároveň i referenčnímu objektu v této fázi můžou latentně selhávat implementovaná 
bezpečnostní opatření. 

2) Vznik újmy 

Skoková újma je charakterizována velikostí, intenzitou a časem. Vývoj samotné 
újmy je ovlivněn bezpečnostními opatřeními a schopností reakce referenčního objektu 
po vzniku prvotní újmy a velikostí, schopnostmi a intenzitou hrozby.  

3) Ukončení procesu 

Konec procesu je závislý na předchozích fázích a na schopnostech referenčního 
objektu krizi zvládnout, nebo jí buď částečně, nebo zcela podlehnout. Výsledkem je 
potřeba nahradit újmu v případě a míře kde je to možné, nebo způsobenou újmu 
akceptovat. 

 

2. Modely skokové újmy  

2.1. Model č. 1 (vražda, krádež) 
Prvním modelem je model skokové újmy vzniklé v případě krádeže, nebo vraždy. 

Typickým znakem je pouze jednofázová skoková újma. V případě krádeže je 
předpokládáno, že odcizení několika předmětů je jedna skoková újma vyjádřena 
celkovou peněžní hodnotou odcizených věcí. V rámci vraždy je situace stejná. Skoková 
újma je vyjádřena násilným usmrcením oběti. Výsledkem je tedy vratné/nevratné 
poškození aktiva. Jeho činnost může, ale i nemusí být obnovena a to v souvislosti 
s charakterem skutku a schopnostmi referenčního objektu. 
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Obr. 1 - Zobrazení jednoduché skokové újmy  

 

2.2. Model č. 2 (loupež, únik nebezpečné látky, požár, výbuch, hromadná nákaza, 
teroristický útok) 
Druhý model zobrazuje skokovou újmu s progresivním vývojem. V rámci celého 

narušení bezpečnosti může byt celková újma sumou několika skokových újem. 
V případě loupeže může být celková újma sumou újmy na zdraví a škody na majetku 
(finančních prostředků). Podobným případem jsou unik nebezpečné látky, výbuch nebo 
požár, které svou povahou mohou způsobit sekundární a terciální narušení bezpečnosti 
(zmoření krajiny, škodu na majetku na sousedních objektech apod.). V případě 
teroristického útoku je celková újma sumou újem na životě (každá újma na životě 
představuje jednu skokovou újmu a škodou na majetku). V případě hromadné nákazy je 
celková újma, sumou újma na životě, zdraví, životním prostředí).  
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Obr. 2 - Zobrazení skokové s progresivním vývojem  

2.3. Model č. 3 (kybernetický útok, únik utajovaných informací) 
Třetí model je charakterizován specifickým nahrazením škodícího působení zdroje 
hrozby na aktivum. Samotná obnova aktiva je spojená s úkony potřebnými  
k optimalizaci zabezpečení, nahrazením škody, ale i znovuvytvoření relevantních dat 
(aktualizace šifrovacích klíčů, zneplatnění utajovaných dat a vytvoření nových apod.). 
V rámci tohoto modelu reakce referenčního objektu na skokovou újmu vyvolá skoková 
újma potřebu změny podstaty aktiva. Změna podstaty aktiva není součástí náhrady 
škody (ztracené informace – utajované informace) nelze získat zpět, nebo znovu utajit, 
ale je potřeba vytvořit nové, které opět ponesou stabilní, důvěrně a celistvé informace. 

 

 
Obr. 3 - Zobrazení skokové újmy způsobující změnu podstaty referenčního objektu 
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Prvním poznatkem, vzniklým analýzou výše uvedených modelů, je zjištěný fakt, že 
újmu nelze eliminovat, likvidovat ani snížit. Eliminovat, likvidovat a snížit lze pouze 
škodlivé působení hrozby. V případě vzniku skokové újmy lze tento vzniklý stav a z 
toho vzniklé újmy akceptovat a podniknout kroky k zastavení prohlubování škod, 
obnovení systému, náhrady škody, znovu-zabezpečení systému, případně změnu 
podstaty systému v případě narušení důvěrnosti.  

Jak už bylo uvedeno výše, velikost a závažnost skokové újmy je odrazem schopností 
referenčního objektu a zdroje hrozby. V případě jednoduché skokové změny se 
konkrétně jedná o vztah „zabezpečení referenčního objektu vs. schopnost zdroje 
hrozby“. V případě progresivního vývoje skokové újmy se konkrétně jedná o vztah mezi 
schopnostmi zdroje hrozby a zabezpečení referenčního objektu a jeho schopností 
vedoucích k obnově systému. V rámci třetího modelu, je vztah založen na schopnosti 
zdroje hrozby a zabezpečení referenčního objektu, jeho schopností vedoucích k obnově 
systému a potřebě změnit podstatu pro opětovné bezpečné fungování systému. 

2.4. Vnitřní a vnější působení zdroje hrozby 
V rámci škodlivého působení zdroje hrozby na referenční objekt existují dle jejich 

působení dva základní typy zdrojů hrozeb. Rozdělení je vztaženo na umístění zdroje 
hrozby v systému referenčního objektu nebo mimo něj. V rámci vnějšího působení 
zdroje hrozby je tak zdroj hrozby prvkem, nebo subsystémem konkrétního referenčního 
objektu. Oproti tomu vnější působení zdroje hrozby představuje skutečnost, kdy je 
existence zdroje hrozby nepodmíněná existenci referenčního objektu a není součástí 
systému referenčního objektu. Z podstaty uvedeného je patrné, že rozdíl je v rámci 
procesu spatřen pouze v první fázi, kdy dochází ke vzniku, nebo projevu již existující 
hrozby. Přesto že, směr působení hrozby je v rámci procesu důležitý, tak má velký 
zásadní vliv až pro analýzu vzniku škody a její prevence. 

2.5. Role prevence pro zvládání narušení bezpečnosti 
Z jednotlivých modelů je patrná nezastupitelná role prevence v zajištění 

bezpečnosti. Prevence je činnost napříč celým procesem narušení bezpečnosti, kdy 
v první fázi reaguje na známé původce hrozby a ve třetí fázi na nově zjištěné. V rámci 
zajištění bezpečnosti je žádoucí cyklicky provádět preventivní analýzy hrozeb a rizik 
pro zajištění optimální úroveň zabezpečení. 

2.6. Primární a sekundární preventivní opatření 
V rámci celého procesu jsou pro velikost újmy zásadní preventivní opatření a to 

v jejich primární a sekundární podobě. Cílem primárních preventivních opatření je 
zabránění vzniku narušení bezpečnosti, a tak i vzniku skokové újmy. To se zajišťuje 
snahou zamezit vzniku zdroje hrozby či příčiny vzniku narušení bezpečnosti. Konkrétně 
se jedná o převýchovu zlodějů, výměnu snadno výbušných látek nevýbušnými, 
náhradou nářadí s napájením o napětím 230 V nářadím s napájením 12 V.  

 Cílem sekundárních bezpečnostních opatření je oslabovat, omezovat, nebo 
potlačovat škodlivé působení zdroje hrozby. Sekundární prevence se využívá zejména 
v případech, kdy nelze zdroj hrozby eliminovat, ale lze opatřeními eliminovat nebo 
minimalizovat úroveň jeho škodícího působení. Jedná se jakési zodolňování 
referenčního objektu v místech, kde by mohlo potenciálně vzniknout narušení 
bezpečnosti. Pro příklad lze uvést dodržování bezpečnosti práce pro eliminaci 
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pracovních úrazů, zdravého životního stylu pro prevenci civilizačních chorob, nebo 
provádění pravidelných technickobezpečnostních prohlídek pro eliminaci technických 
závad bezpečnostního systému. Příkladem sekundárních bezpečnostních opatření jsou 
nasazení IZS pro řešení dopravní nehody, požáru, nebo úniku nebezpečných látek.  

2.7. Škodící působení zdroje hrozby 
Základní podmínkou pro vznik skokové újmy referenčnímu objektu je existence 

zdroje hrozby a její škodlivé působení. Způsob, velikost a intenzita škodlivého působení 
je dána prostorem, časem a schopností zdroje hrozby. V případě vraždy se jedná o 
schopnost útočníka skutek provést a dokonat ho a to buď přímo fyzicky, nebo latentně. 
Podobný případ je i u teroristického útoku, kybernetického útoku, loupeže, krádeže, 
úniku utajovaných informací, respektive u jakéhokoliv narušení bezpečnosti, kde je 
hlavní hrozbou škodlivá činnosti člověka, nebo skupiny osob, kdy za schopnost způsobit 
skokové újmy považujeme soubor plánovacích, přípravných a exekutivních činností. 
V případě hromadně nákazy, úniku nebezpečných látek, požáru nebo výbuchu, jsou 
schopnosti zdroje hrozby dány fyzikálními a chemickými, biologickými vlastnostmi 
látek iniciující narušení bezpečnosti. 

2.8. Zabezpečení referenčního objektu 
Schopnost ochrany aktiva, nebo samotného referenčního objektu je spojena s jeho 

přirozenou odolností, ale i schopností svou ochranu navýšit dostupnými prostředky, 
které adekvátně reagují na zdroj hrozby v jeho okolí. V případě narušení bezpečnosti 
způsobené člověkem je zabezpečení referenčního objektu nebo jeho aktiva spojené 
s místem (druhem a úrovní společnosti) ve které se referenční objekt nachází, dále s jeho 
schopností analyzovat jednotlivé zdroje hrozby vyskytující se ve společnosti, ale 
pramenící i ze společností okolních, a nakonec k vytvoření protiopatření ke zpomalení, 
nebo úplnému odrazení silového působení hrozby. V případě hromadně nákazy, úniku 
nebezpečných látek, požáru nebo výbuchu, je schopnost referenčního objektu obdobná 
a zaleží na schopnosti analýzy dostupných, ale i nových hrozeb a jejich zdrojů.  

2.9. Úkony potřebné k obnovení stavu (např. pojištění) 
Jak bylo uvedeno výše, skokovou újmu nelze eliminovat, ale pouze akceptovat a 

podniknout další kroky určené k zastavení progresivního vývoje škod / újmy a následně 
obnovit stav aktiva referenčního objektu. Úkony potřebné k zastavení progresivního 
vývoje škod / újmy, jsou odrazem schopností (technické, materiální, finanční, 
analytické, organizační apod.) referenčního objektu a jsou spojené s provedením 
analýzy hrozeb, oceněním rizik a případnou včasnou taktikou, operativní změnou 
v řešení případného narušení bezpečnosti. Pro jasně definované hrozby a jejich rizika 
lze jednoznačně nastavit protiopatření, které v případě řádného dodržení postupů a 
kvality činností zajistí požadovanou bezpečnost. Závažnějším případem novodobé 
společnosti je ale stále častější výskyt nových hrozeb, které je nutné řešit okamžitě za 
pomocí jisté improvizace. Uvedená improvizace je ale žádoucí pouze do jisté míry. 

2.10. Změna podstaty 
V případě obnovení stavu aktiva, zajištění náhrady újmy a aktualizací zabezpečení 

aktiva proti nově zjištěným hrozbám v případě kybernetického útoku a úniku 
utajovaných informací existuje skutečnost vzniku narušení důvěrnosti utajovaných dat 
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(informací) aktiva. Důvěrnost je spolu s integritou páteřním opatřením, bez kterého není 
možně využívat zabezpečená data. V případě ztráty důvěrnosti dat, tak musí přijít jakýsi 
„restart“, kdy dojde k vytvoření nových opět zabezpečených dat. Pro příklad lze uvést 
nové přihlašovací údaje k účtům. 

 

Závěr 

Skoková újma jednoznačně definuje okamžitou výši újmy. Jak v rámci jednoduché 
skokové újmy, skokové újmy s progresivním vývojem, ale i skokové újmy se změnou 
podstaty lze skokovou újmu používat pro případ kalkulace výše škod / újmy. Díky 
ideálnímu grafickému znázornění jednotlivých skokových změn v čase, lze sestavit 
jasný přehled vzniku újmy a tím optimálně sestavit kompletní škodní událost. 

Pro docílení většího zabezpečení aktiva referenčního objektu je nutné více 
zkoumat první a třetí fázi jednotlivých modelů. Zatímco první fáze uvedených modelů 
definuje schopnosti zdroje hrozby versus schopnosti aktiva referenčního objektu, tak 
třetí fáze obsahuje soubor činností vedoucích k aktualizaci zabezpečení a způsobu 
náhrady škody. 

Celkový model zobrazuje kompletní cyklus (vznik, průběh a konec) narušení 
bezpečnosti a umožňuje jeho kvalitativní a kvantitativní analýzy s možností porovnání 
jich napříč bezpečnostními obory. Pro univerzálnost stačí jen komplexní a společné 
ocenění jednotlivých škod. 
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Abstrakt: 
V predmetnom príspevku autori poukazujú na dôležitosť analýzy extrémizmu aj s ohľadom na jeho 
súčasné riziká a hrozby. V krátkosti načrtávajú inovatívne trendy a možné vývojové tendencie. 
Cieľom príspevku bolo poukázať na možnosť čiastkového riešenia danej problematiky cez edukačný 
proces, konkrétne vytvorenia jednotného kompaktného modelu, ktorý by dokázal efektívne zvyšovať 
vzdelanie a osvetu v snahe eliminovať negatívny jav, akým extrémizmus je. 

Kľúčové slová: extrémizmus, aktuálne hrozby, edukačný proces, prevencia  

 
Abstract:  

In this paper, the authors point to the importance of analyzing extremism, also in view of its current 
risks and threats. They briefly outline innovative trends and possible developmental trends. The aim 
of the paper was to point out the possibility of a partial solution of the given issue through the 
educational process, namely the creation of a single compact model that would effectively increase 
education and education in order to eliminate the negative phenomenon of the extremism. 

Keywords: Extremism, Current Threats, Educational Process, Prevention 

 

Úvod 
Stupňujúca sa úroveň a početnosť prejavov extrémizmu, nepochybne predstavuje 

jedno z vážnych rizík ohrozujúcich vnútornú bezpečnosť štátu. Extrémizmus, ako 
nežiadúci fenomén, si na základe analýzy viacerých dokumentov nepochybne vyžaduje 
realizáciu viacerých platforiem na úseku bezpečnosti štátu, s akcentom na jeho 
prevenciu ako aj potláčanie prejavov extrémizmu. Primárnym cieľom predmetnej štúdie 
je poukázať na osobitosť a význam odbornej vzdelávacej činnosti, ako jednej z alternatív 
potláčania extrémizmu, s ktorým sa recentná spoločnosť musí vysporiadať. 

Výskum v oblasti prejavov extrémizmu a súvisiaceho šírenia nedemokratickej 
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propagandy je v súčasnej dobe nanajvýš aktuálnym fenoménom vo vzťahu k spoločnosti 
a to nielen na národnej úrovni, ale najmä na globálnej. Modernizácia a dynamický vývoj 
sa nám logicky odráža aj v samotných modus operandi spôsoboch jej páchania, pričom 
sa viaže nielen na vnútornú bezpečnosťou štátu, ale aj vonkajšiu.[5] Štát má primárnu 
úlohu, a to zaistiť bezpečnosť obyvateľov proti ohrozeniam vnútornej aj vonkajšej 
bezpečnosti. V rozpore so skutočnosťou, že problematika extrémizmu a šírenia 
propagandy v médiách je spoločnosťou veľmi citlivo vnímaná a je predmetom 
nepretržitej diskusie u odbornej i laickej verejnosti, v konečnom dôsledku komunita 
expertov (najmä vedeckých pracovníkov) na skúmanie tohto fenoménu je viac 
minimalistická, čo logicky nás núti k siahaní po zahraničných vedeckých prameňov z 
okolitých krajín. Primárnym problémom je identifikácia a vedecké posúdenie prejavov 
extrémizmu s ohľadom na miesto a čas jeho spáchania, ako aj priamy súvis a kontext 
konania. Cieľom predmetného príspevku je nielen zdôrazniť dôležitosť a nevyhnutnosť 
komplexného riešenia skúmanej problematiky extrémizmu a jeho súčasných rizík, ale 
najmä navrhnúť spôsob premietnutia nadobudnutých poznatkov do edukačného procesu 
za účelom snahy o jeho elimináciu. Zámerom nie je podrobne rozpísať obsahové 
zameranie učebných programov a osnov, skôr predostrieť dôležitosť preventívnej 
činnosti a edukačného procesu pri eliminácií nežiadúceho javu, akým nepochybne 
extrémizmus je.  

1.  Extrémizmus a jeho súčasné riziká 
 V Koncepcii boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 je extrémizmus 
definovaný ako také konania a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, 
demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo, alebo v určitom 
časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho 
základné atribúty. Druhým typickým prvkom extrémizmu je, že útočia priamo na systém 
základných práv a slobôd garantovaných ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi 
dokumentmi, alebo sa snažia svojimi aktivitami uplatňovanie týchto práv sťažiť, či 
znemožniť. Medzi ostatné charakteristické znaky extrémizmu patrí: 

 snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd 
pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, 
etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou orientáciou, 
príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom,  

 používanie fyzického násilia či hrozby použitia násilia namiereného voči 
názorovým či politickým oponentom alebo ich majetku.[6]    

 Extrémizmus štandardne delíme na  

 pravicový (vychádza z ideí fašizmu, rasizmu, nacizmu a neonacizmu),  

 ľavicový (vychádza z ideí anarchizmu, marxizmu, komunizmu),  

 náboženský (napáda inštitút slobody vyznania),  

 extrémizmus zameraný na jednu otázku (ekologický, separatizmus a pod.).  

Extrémistické osoby sú typické tým, že striktne odmietajú platné a účinné 
všeobecne záväzné právne predpisy, majú prvky určitej špecifickej neznášanlivosti 
(rasovej, náboženskej a pod.), bývajú agresívny a brutálny (pričom uvedená črta sa 
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stupňuje s nárastom odporu, policajných aktivít a bezpečnostných opatrení), často 
narušujú verejný poriadok, spôsobujú škody na majetku. 

 Ak by sme chceli definovať extrémizmus a extrémistov z pohľadu práva, alfou a 
omegou nám bude zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
(ďalej len Trestný zákon) a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o priestupkoch). Transpozíciou rámcového rozhodnutia 
2008/913/SVV z 28.11.2008 o boji proti niektorých formám a prejavom rasizmu 
a xenofóbie bola zapracovaná právna úprava extrémizmu do právneho poriadku SR. 

 Trestnoprávna úprava nám jasne definuje extrémistickú skupinu, ako aj trestné 
činy extrémizmu. Podľa § 129 ods. 3 Trestného zákona rozumieme pod extrémistickou 
skupinou spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.  

Trestné činy extrémizmu sú trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia 
smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejavu sympatie k 
hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroby 
extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov 
podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, popierania a 
schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa 
§ 422d, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k 
národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheidu a diskriminácie 
skupiny osôb podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 
písm. e). [7] Vo viacerých medzinárodných dokumentoch sú takéto trestné činy 
označované ako hate crimes, tzn. podľa vymedzenia OSCE (Organizácia pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe) a ODIHR (Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva) 
akýkoľvek trestný čin zameraný tak proti osobe, ako aj proti majetku, kde obeť, 
predpoklad alebo cieľ - terč trestného činu sú vybrané na základe ich skutočnej alebo 
vnímanej či domnelej súvislosti, podpory, členstva určitej skupiny určenej podľa 
spoločnej charakteristiky ako rasa, národnosť alebo etnický pôvod, jazyk a pod. 

 Skutková podstata priestupku extrémizmu je uvedená v §47a zákona o 
priestupoch a dopustí sa ho ten, kto 

 použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-
zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo 
symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k 
potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, 

 použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-
zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, 
násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo 
jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe 
pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, 

 dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti 
majetku podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu 
národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby 
pleti, pôvodu rodu alebo z dôvodu náboženského vyznania. 

             Za uvedený priestupok možno podľa zákona o priestupkoch uložiť pokutu do 
500 eur. Pre trestnoprávny či administratívnoprávny postih je dôležité skúmať nielen 
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všetky znaky skutkovej podstaty, ale aj samotný zámer, motív konania páchateľa, či si 
bol vedomý významu noseného symbolu, prostredie spáchania skutku, ako aj jeho 
ostatné okolnosti. Z uznesenia Najvyššieho súdu SR vyplýva, že úmysel páchateľa 
trestného činu nemožno v žiadnom prípade len predpokladať, ale je nutné ho preukázať. 
Úsudok o zavinení možno vyvodiť aj zo zistených okolností subjektívnej povahy, napr. 
z pohnútky či motívu. [9] Tieto všetky okolnosti je však nevyhnutné hodnotiť vo  
vzájomných súvislostiach.  

Rozlíšenie a určenie kritérií, ktoré sú rozhodné pre skutočnosť, či určitá osoba spĺňa 
požiadavky národnostnej, rasovej, etnickej alebo náboženskej skupiny, možno 
posudzovať objektívne (farba pokožky, jazyk, zvyky, vierovyznanie), ale tiež 
subjektívne (ak takýto okruh osôb vníma tak samotné okolie, prípadne sa sami považujú  
za uvedenú skupinu). [8] Ako uvádza aj Zachar, hranica medzi extrémizmom a 
normálnym správaním býva široko rozľahlá a nejasne formulovaná, preto je občas 
zložité konkretizovať „kto extrémistom je a kto nie“. [4] 

 Za jednu z príčin vzniku extrémizmu možno považovať prítomnosť intolerancie 
v spoločnosti. Intolerancia a neznášanlivosť je základom väčšiny extrémistických 
skupín. Témy extrémistických skupín sa často týkajú kritiky vlády, štátnej politiky, ich 
nesystémovosti, okrádaniu zo strany štátu, rasizmu, odporu proti Rómom, ale aj 
migrantom, prisťahovalcom, xenofóbie, antisemitizmu, popieraní holokaustu, kritika 
islámu, LGBT komunity a pod. V súčasnom období je ideálnym zdrojom šírenia 
extrémizmu v spoločnosti internet, a to na cieľavedomé a dlhodobé šírenie propagandy, 
dezinformácií či klamlivých informácií, ktoré vytvárajú „živnú“ pôdu pre nárast 
antisystémových, antidemokratických politických postojov, ktoré môžu prerásť do 
násilných trestných činov. Extrémizmus ako opakované vyššie uvádzame je nepochybne 
nielen nežiadúci , ale aj závažný sociálno-patologický spoločenský fenomén, ktorý 
svojím rozsahom a stúpajúcou intenzitou je spôsobilý vážne ohroziť vnútornú 
bezpečnosť štátu.  

 Aktuálne trendy extrémizmu a ich hrozby sú aktuálne a potencionálne ohrozujú 
všetky demokratické štáty. Je dôležité zdôrazniť, že ich v žiadnom prípade nemožno 
podceňovať. V Českej republike medzi súčasné trendy extrémizmu radia ich inovácie, 
a to nielen smerom digitalizácie, ale aj zmien genderity, tzn. vo väčšej miere zapájanie 
žien do extrémistických skupín a propagačnej činnosti. Príkladom je Nemecko, a to 
nemecká antifašistická aktivistka Andrea Ropke, ako aj plagáty s nápismi „Vlasť je 
i ženská vec!“ [3] Medzi ďalšie vývojové trendy nepochybne patria: 

 hadrbass (súvisí s hudobným štýlom, pričom dôležitým prvkom je verejné 
priestranstvo a samotné texty), 

 radikalizácia vo väzniciach (vyššia inklinovanie osôb vo výkone trestu odňatia 
slobody k členstvu v extrémistickej skupine), 

 internacionalizácia a aktivizácia mobilizačnými témami (využívajú sa primárne 
problémové otázky ako migračná kríza, protiislamská problematika, atď. ) a 
pod. [2] 

 Súčasný extrémisti začínajú používať nové pojmy, vystupovanie, rétoriku, tzn. 
budujú si nové know-how, nový imidž. Hľadajú si nových nepriateľov, vytvárajú si 
inovatívnymi spôsobmi pevné základne.   
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 V Slovenskej republike sa stretávame najfrekventovanejšie s extrémizmom 
zviditeľňovaním na športových podujatiach a verejných zhromaždeniach. Bezpochyby 
najvážnejšie prejavy niekedy aj s medzinárodným dosahom boli udalosti sprevádzajúce 
futbalové zápasy (napr. prekonanie bezpečnostných zábran, používanie pyrotechniky). 
Následne majú osobitné postavenia aj rôzne zhromaždenia, často pomenované „pochod, 
odpor“, ktoré vyústia do nelegálnych aktivít. Okrem uvedeného sa u nás prejavuje aj 
nacionalizmus, politická ideológia, ktorá stavia záujmy jedného národa alebo 
národnostnej skupiny nad záujmy druhých a nad ostatné väzby. Podľa Danicsa 
a Tejchmanovej medzi nacionalisticky orientované strany v Slovenskej republike patrí 
na prvom mieste Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a Slovenská národná strana 
(SNS). [1] 

 V súčasnej dobe je na centrálnej ako aj regionálnej úrovni bezpečnostný 
manažment v oblasti identifikácie a riešenia hrozieb prejavov extrémizmu a šírenia 
propagandy na slabej úrovni, pričom na úrovni miestnej a regionálnej samospráva je 
táto činnosť okrajovou a nereflektovanou oblasťou bezpečnosti. Problematiku 
ohrozovania prejavmi extrémizmu a šírenia propagandy je potrebné vnímať bez ohľadu 
na konkrétnu inštitúciu. Komplexné ponímanie danej problematiky je kvalitným 
predpokladom pre elimináciu prejavov extrémizmu a šírenia propagandy v celej 
spoločnosti. Uvedené konštatovanie si uvedomujú aj aktuálni politickí lídri, ktorí 
opakovane poukazujú a zdôrazňujú potrebu venovať sa koncepčne aj problematike 
extrémizmu, čo potvrdzujú aj správy o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti 
extrémizmu na roky 2015-2019. 

 

2.  Premietnutie aktuálnych hrozieb extrémizmu do edukačného procesu- 
alternatíva čiastkovej eliminácie  
 V súčasnosti nie sú určené jednotné postupy v oblasti identifikácie a potlačovania 
prejavov extrémizmu a nástroje strategickej komunikácie potláčajúce šírenie 
propagandy. Okrem uvedeného nie je stanovená minimálna odborná úroveň 
bezpečnostného manažmentu, nie sú stanovené príslušné normatívy pre vzdelávanie v 
danej oblasti, ktoré by stanovili typ požadovaného vzdelania (resp. špecializovaného 
školenia) odborného personálu a neexistujú postupy pre určenie najefektívnejšieho 
podania informácií o uvedenom fenoméne cieľovým vrstvám obyvateľstva a širokej 
verejnosti. Napriek opatreniam prezentovaným v Koncepcii boja proti extrémizmu na 
roky 2015-2019 a rôznorodým aktivitám najmä neziskových organizácií, ale aj iných 
zoskupení, je potrebné zdôrazniť, že edukačný proces a implementácia problematiky 
extrémizmu do vzdelávania je nekomplexná, nekompaktná a nejednotná. Často veľká 
časť aktivity je výlučne daná na učiteľa – jednotlivca. Informatívna „brožúrka“ z dielne 
príslušných orgánov je pravdepodobne len úvodným počinom, pre naplnenie opatrení 
vyplývajúcich z koncepcie a bude sa v danej činnosti ďalej pokračovať. Pedagogický 
zamestnanci vítajú záujem eliminovať extrémizmus, avšak absentuje tu špecifikácia 
príčin extrémizmu, kazuistiky, praktické rady a pod. Z objektívneho hodnotenia však 
absentuje jednotnosť edukačného procesu na všetkých relevantných úrovniach, tzn. 
základných školách, stredných školách, vysokých školách, ako aj vzdelávacích 
aktivitách pre príslušníkov Policajného zboru, prokurátorov, sudcov a pod. 
spracovaných v jednotnom režime a smere.  
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 Typickými dôsledkami extrémistických prejavov v stredoeurópskom regióne sú 
napríklad fyzické útoky motivované rasovou, náboženskou či inou obdobnou 
nenávisťou (tzv. zločiny z nenávisti), verbálne prejavy nenávisti a výzvy na násilie proti 
osobám a skupinám osôb kvôli ich národnosti, etnickej príslušnosti, náboženskému 
presvedčeniu, či sexuálnej orientácii alebo verejné prejavy podpory a sympatií k 
totalitným ideológiám. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť dlhodobé 
poddimenzovanie špecializovaných analytických kapacít v oblasti tvorby a realizácie 
politík týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti. Delegovaním týchto kompetencií výlučne 
do pôsobnosti jednotlivých špecializovaných útvarov Ministerstva vnútra SR dochádza 
k obmedzenému pohľadu nazeranie na ich riešenia prizmou jednotlivých služieb a 
útvarov.  

 Práve dôvodom návrhu vytvorenia jednotnej metodiky implementácie súčasných 
hrozieb extrémizmu do edukačného procesu sú nízka úroveň povedomia a znalostí 
o problematike, informačného pôsobenia, dezinformácií a kognitívnej bezpečnosti v 
radoch verejnej správy a podceňovanie vplyvu informačnej vojny a propagandy na 
postoje a správanie obyvateľov SR, vysoká miera akceptácie dezinformácií, konšpirácií 
a antidemokratických naratívov medzi obyvateľstvom, nízka úroveň mediálnej 
gramotnosti a schopnosti kriticky vyhodnocovať obsah mediálnych informácií, obzvlášť 
v prostredí internetu a sociálnych sietí.  

          Za najpodstatnejší problém považujeme najmä neoverené dezinformácie, ale aj 
stav, ktorý reálne umožňuje zneužívanie pre rozvoj a budovanie extrémizmu. 
Neexistencia jednotného systému vzdelávania v oblasti posudzovania, prevencie a 
potláčania prejavov extrémizmu a šírenia propagandy pôsobí negatívne aj na snahu 
posilňovať funkciu prevencie. Nejednotnosť spôsobuje nesystematickú prípravu 
relevantných pracovníkov, čím sa znižuje efektívnosť činností vedúcich k identifikácii 
prejavov extrémizmu a šírenia dezinformácií a propagandy. Nízke povedomie o 
problematike a potreba zvyšovania odbornosti inštitucionálnych kapacít je 
identifikovaná aj v oblasti príslušníkov Policajného zboru (s výnimkou špecialistov - 
analyticko-metodických kapacít), ktorý majú preventívne pôsobiť na verejnosť. 
Nedostatočné povedomie o problematike zamedzuje prediktívne pôsobenie 
relevantných zložiek v problematike, čím sa minimalizujú možnosti prevencie vzniku, 
resp. nárastu prejavov extrémizmu a šírenia propagandy a dezinformácií. Nízke 
povedomie verejnosti sa viaže aj k problematike zraniteľných skupín (perzekuovaných 
a vylúčených skupín obyvateľstva, ako aj vybraných skupín obyvateľstva, u ktorých je 
vyšší potenciál podľahnúť vplyvu extrémizmu, príp. šíreniu propagandy a 
dezinformácií). 

 Kvalitné informácie a odborne vzdelaní špecializovaní pracovníci všetkých 
segmentov verejnej správy sú relevantným predpokladom pre elimináciu extrémizmu a 
šírenia propagandy. Preto mimo personálnych kapacít je potrebné budovať aj 
inštitucionálne a systémové prvky, ktoré budú tvoriť implementačný rámec v systéme 
boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy. Z pohľadu bezpečnosti obyvateľstva je 
dôležité, aby bola daná problematika komunikovaná aj na všetkých stupňoch 
vzdelávania (s dôrazom na stredoškolské vzdelávanie), v spoločensky vylúčených 
lokalitách alebo lokalitách zraniteľných skupín, kde dotknutý personál veľakrát nie je 
odborne vyškolený a znalý. Samostatnú časť riešenej problematiky tvorí informovanie 
a vzdelávanie širokých vrstiev obyvateľstva cez rozličné komunikačné prostriedky a 
masmédiá. Ako vyššie uvádzame, zvyšovanie kvalifikácie by sa týkalo aj 
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špecializovaných pracovníkov zodpovedných subjektov v oblasti posudzovania, 
vyšetrovania, dokazovania a potláčania prejavov extrémizmu. 

Potrebu širšieho prieniku do globálnych tém zdôrazňuje aj schválenie Národnej 
stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie pod číslom materiálu UV-43312/2011,  
ktoré bolo prijaté vládou Slovenskej republiky dňa 18. januára 2012. Podľa tohto 
materiálu: ,,Cieľom globálneho vzdelávania je zvyšovať povedomie o globálnych 
témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, rozvíjať kritické myslenie a porozumenie 
výziev a problémov v tejto oblasti, a tak motivovať ľudí k zodpovednosti a osvojeniu si 
hodnôt aktívneho globálneho občana." Táto stratégia teda zdôrazňuje potrebu 
detailnejšieho prieniku do globálnych tém ako na úrovni spoločenskej, tak aj bežného 
vzdelávania.  

Pre vytvorenie uvedeného jednotného zostavenia osvetových a vzdelávacích 
programov a zabezpečenie ich následnej priamej realizácie vo vzťahu k cieľovým 
skupinám zo štátneho a súkromného sektora je nevyhnutné vedecky preskúmať súčasný 
stav problematiky extrémizmu s cieľom prediktívneho určovania, vyšetrovania, 
dokazovania, detekovania, eliminácie prejavov a praktického využitia výsledkov 
výskumu na účely zostavenia kompaktného postupu pre všetky dotknuté subjekty. 
Z pohľadu edukačného procesu je dôležité zostaviť výchovné osvetové programy 
určené pre cieľové skupiny s orientáciou na mladistvých (s ohľadom za najčastejší 
vekový rámec členov extrémistických skupín), vrátane realizácie osvetových aktivít 
voči zraniteľným skupinám obyvateľstva. Jednotný systém vzdelávacích programov by 
zabezpečil rozširovanie verejného a odborne-praktického povedomia o problematike 
extrémizmu, pričom by z hľadiska edukatívneho zamerania musel byť aj obsahovo 
rozselektovaný pre školenie pedagógov primárneho vzdelávania, stredných škôl, 
prípadne špecializovaných vysokých škôl. Vzdelávacie programy by nepozostávali 
výlučne zo školenia samotných pedagágov, ale boli by inkorporované do vyučovacích 
osnov, vytvorená by bola aj odborne-praktická časť, kazuistiky, náučné hry, riziká a 
hrozby, čím by sa nielen zvýšila odborná informovanosť, ale bola by zároveň pokrytá 
preventívna činnosť, ktorá bohužiaľ je na mnohých školách podceňovaná. Rozšírenie 
edukačného vplyvu by okrem iného sa dotýkalo aj ostatných relevantných inštitúcií 
verejného sektora, pracovníkov mimovládnych organizácií, sociálnych pracovníkov, 
príslušníkov Policajného zboru, prokurátorov i sudcov, pričom obdobne pre každú 
kategóriu by bolo pro futuro nevyhnutné vypracovať poklady relevantne zamerané na 
tú konkrétnu oblasť.  Predpokladáme, že takýto systém vzdelania a osvety odborníkov, 
laickej verejnosti a príslušníkov PZ v oblasti popisu prejavov extrémizmu a vyššie 
načrtnutých oblastí by dokázala znížiť počty budúcich členov extrémistických skupín, 
parciálne by eliminoval ďalší rozvoj extrémistických zoskupení. 

 

Záver 

Reflexia súčasných hrozieb extrémizmu do edukačného procesu by de facto 
pozostávala z vytvorenia systematickej podpory a jednotného kompaktného koncepčne 
logického systému vzdelávacích, preventívnych a osvetových programov, ktoré by 
spolu boli priamo prepojené. Ich dopad by bol primárne orientovaný na mladistvých, 
stredné školy, obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva, z dôvodu najrizikovajších 
oblastí aktivizácie extrémistických skupín. Následne by bol zameraný na primárne 
vzdelávanie, ako aj vzdelávanie odborníkov- príslušníkov Policajného zboru, 
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sociálnych pracovníkov, učiteľov a ostatných identifikovaných subjektov, ktoré 
predmetné vedomosti potrebujú s ohľadom na výkon ich činnosti, ktorí môžu a 
prichádzajú do styku s určitými extrémistickými formami a prejavmi a dokážu tým 
aktívne pôsobiť v procese minimalizácie extrémizmu.  
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Abstrakt: 

Logistika v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súčasnosti nadobúda význam a je 
nenahraditeľná v zabezpečení zložitých bojových činností vojsk. Manažment logistiky sa realizuje v 
činnostiach, ako je plánovanie, organizácia, implementácia, kontrola a pomoc vo všetkých 
logistických funkčných oblastiach. Príspevok sa zaoberá štruktúrou manažmentu logistiky v OS SR 
a úlohou jej jednotlivých prvkov na strategickej, operačnej a taktickej úrovni. Na záver ukazuje 
možné cesty a ciele manžmentu logistiky do budúcnosti. 

Kľúčové slová: Manažment logistiky, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, strategická, operačná a 
taktická logistika. 

 

Abstract:  

Logistics in the Armed Forces of the Slovak Republic at the present time gains importance and is 
irreplaceable in understanding the complex combat activities of troops. Moreover, logistics 
management is important, such as planning, organizing, implementation, control and assistance in 
all logistic functional areas. The paper addresses the structure of logistics management in the OS 
SR and the role of its individual elements at the strategic, operational and tactical level. At the end, 
it shows possible paths and goals of logistics for the future. 

Keywords: Logistics Management, Armed Forces of the Slovak Republic, Strategic, Operational 
and Tactical Logistics. 

Úvod 

Vzhľadom k obmedzenej výške disponibilných finančných prostriedkov a 
nevyhnutnosti reagovať na zmenený zdrojový rámec je predpokladané, že výstavba 
logistiky OS SR bude pokračovať podľa stanovených priorít dôležitosti v nasledujúcom 
obsahu. Výstavba jednotiek a zariadení pre logistickú podporu jednotiek vysokej 
pripravenosti je jedna z najdôležitejších úloh vo výstavbe logistickej podpory OS SR je 
plnenie záväzkov deklarovaných voči NATO, predovšetkým výstavba jednotiek 
vyčlenených do síl vysokej pripravenosti. Aby bola zabezpečená nepretržitá logistická 
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podpora jednotiek OS SR pôsobiacich mimo územia SR, musia byť v prvom poradí 
vybudované jednotky ich logistickej podpory. 

Výstavba a naplnenie zásob pre jednotky vyčlenené do síl vysokej pohotovosti 
sú ďalšou úlohou jednotiek v silách vysokej pohotovosti, ktoré musia byť prednostne 
vybavené stanovenými zásobami, pre pokrytie potrieb na obdobie 30-tich dní (Marchevka, 
M. 2015). 

Vybavenie jednotiek vysokej pohotovosti výzbrojou, technikou a materiálom 
kompatibilným s ozbrojenými silami členských štátov NATO, kedy cieľom je zaistiť v 
prvom rade prostriedky strategickej prepravy, ďalej manipuláciu s materiálom, 
kompatibilitu v základných oblastiach, predovšetkým jednotného paliva na bojisku, 
prepravy PHM a možnosti zámeny munície na bojisku. Až po splnení týchto základných 
cieľov budú realizované ďalšie kroky vedúce k vyššej kompatibilite. 

Organizačné a materiálne zabezpečení úloh OS SR vyplývajúcich zo záväzku 
realizácie zabezpečenia hostiteľskou krajinou predpokladá v tejto oblasti zahájenie 
prípravy územia SR a vyčlenených síl k plneniu úloh vyplývajúcich zo záväzku SR ako 
hostiteľskej krajiny voči NATO. 

Postupné doplnenie zásob pre jednotky nižších pohotovostí bude časovo 
rozvrhnuto podľa reálnej disponibility finančných prostriedkov a ostatných nevyhnutných 
zdrojov. Odsun nadbytočného a neupotrebiteľného materiálu umožní efektívnejším 
spôsobom využíva obmedzené disponibilné zdroje. 

Postupná modernizácia logistických prvkov pre logistickú podporu na území SR 
jasne deklaruje potreby na infraštruktúru logistickej podpory na území SR, ktorá umožní 
efektívne doplnenie zo zdrojov pôsobiacich mimo rezort obrany. Plnenie týchto úloh bude 
technologicky zviazané s nadobúdaním novej alebo modernizácii existujúcej techniky. Pri 
tom sa bude vychádzať z perspektívnosti posádok (Brezula,J. 2017). 

Postupná obmena a modernizácia výzbroje, techniky a materiálu umožní v 
dlhodobom horizonte zvýšiť požadované schopnosti OS SR ako celku. 

Systém logistiky musí byť pohotový, schopný včas predvídať logistické 
požiadavky, musí udržovať prehľad o zásobovacom toku a sústrediť limitované zdroje 
logistiky tam, kde je to potrebné v závislosti na operačnom tempe a požiadavkách boje. 
Organizácia logistiky musí byť založená na reálnych možnostiach, musí byť modulárna a 
schopná rýchlej reakcie. Logistika zamarená na distribúciu predstavuje nový spôsob 
podpory, pri ktorom je množstvo nahradené rýchlosťou a sledy materiálu jeho prúdom. 
Kľúčom je materiál v pohybu, pričom skladom sa doslova stáva distribučná sieť. V takejto 
zásobovacej sieti sa výška skladovaných zásob znižuje a nahradzuje ju rýchla preprava 
materiálu v distribučnej sieti. 

 

1. Závery z analýzy súčasného stavu v manažmente logistiky v OS SR 
V oblasti logistiky bude manažment OS SR zameraný na jednotlivé funkčné 

oblasti s dôrazom na získanie požadovaných spôsobilostí v týchto oblastiach: 

– strategická, operačná a taktická mobilita logistiky: rýchle sa prispôsobiť požiadavkám 
strategickej leteckej, námornej a železničnej strategickej prepravy a mať k dispozícii 
potrebnú prepravnú a manipulačnú techniku, vojenskú techniku a materiál vyhovujúci 
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strategické preprave a ovládať štandardné operačné postupy v oblasti strategickej 
prepravy a rozmiestenie síl. (Trebula, M. 2016), 

– odolnosť logistiky: do OS SR zaviesť materiál schopný zabezpečiť plnenie úloh 
logistickej podpory v náročných klimatických podmienkach (stravovanie, ochrana 
zásob materiálu apod.). Disponovať vycvičeným a patrične vyzbrojeným personálom, 

– mnohonárodná integrovaná logistika: hodnotne prispievať do plánovaných 
integrovaných logistických štruktúr spojencov, 

– krajiny v úlohe špecialistu: zdokonaľovať zásobovací a opravárenský systém 
a modernizovať techniku, 

– služby realizovať vlastnými prvkami alebo nákupom, 

– zabezpečovanie udržateľnosti národných síl a prispievanie k udržateľnosti koaličných 
síl: nasadzovať dostatočne veľké národné podporné elementy (NSE) s dostatočnými 
rezervnými kapacitami a zásobami, 

– zabezpečovanie logistickej podpory v priestore nasadenia formou kontraktov: na 
základe logistického prieskumu zabezpečiť pripraveným personálom efektívnu 
logistickú podporu a služby v priestore nasadenia formou kontraktov, 

– budovanie a udržovanie stacionárnej a poľnej infraštruktúry: Budovať a 
modernizovať ubytovacie, stravovacie a ďalšie zariadenia a tým prispieť ku 
skvalitneniu života profesionálnych vojsk, 

– využívanie spravodajských informácii: Využívať ich efektívne pri plánovaní 
a uskutočňovaní logistickej podpory, 

– osvojovanie si a využívanie pri plánovaní logistickej podpory metódu založenú na 
účinkoch (EBO – Effect Based Operations, EBA – Effect Base Approach): nový 
prístup k plánovaniu operácii. Je podmienený novým typom operácií vedených proti 
štruktúrovaným systémom (Komplexným adaptabilným systémom KAS, napr. 
teroristické organizácie), ktoré sa výrazne líšia od klasických vojenských štruktúr. 

 

2. Manažment logistiky na jednotlivých úrovniach velenia OS SR 
Vojenská doktrína stanovuje tri úrovne vojny - strategickú, operačnú a tak-

tickú, ktoré sa uplatňujú vo vojnových aj nevojnových operáciách. V dnešnom me-
dzinárodnom prostredí však nie je možné s istotou určiť, na ktorej úrovni organizačná 
štruktúra pôsobí. Všetky úrovne sú navzájom prepojené. Veliteľ práporu môže napríklad 
byť veliteľom národného kontingentu v priestore vojnových operácií, ktorý sa zaoberá 
taktickými činnosťami. Môže však plniť aj úlohy (napríklad súčinnosť s inými druhmi 
síl alebo hostiteľským štátom), ktoré sú zvyčajne spojené s operačnou úrovňou. Aby 
mohli tieto funkcie vykonávať, musia byť organizačné štruktúry v mnohých prípadoch 
posilnené. Vojenské činnosti na jednej úrovni môžu súčasne plniť ciele vyšších úrovní. 
Činnosť logistiky sa uskutočňuje na všetkých úrovniach.  

Neexistuje definitívna čiara rozlišujúca činnosti na jednotlivých úrovniach. 
Rozdiel spočíva v zmysle a nie v druhu činnosti. Napríklad rozvinutie logistických 
zariadení môže predstavovať činnosť na hociktorej úrovni. Rozvinutie brigádneho 
priestoru podpory práporom logistickej podpory na udržiavanie vojsk v boji predstavuje 
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funkciu logistickej podpory na taktickej úrovni. Rozvinutie základne na podporu spoloč-
ného operačného zoskupenia pri uskutočňovaní komplexnej operácie je funkciou na 
operačnej úrovni, vybudovanie základne v priestore vojnových operácií mimo územia 
Slovenskej republiky je však činnosťou na strategickej úrovni. Vybudovanie stálej 
logistickej základne na území vlastného štátu predstavuje úlohu na strategickej úrovni 
na podporu vojenskej stratégie na národnej úrovni nielen jednej operácie alebo misie v 
rámci priestoru bojovej činnosti. 

   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Generálny štáb Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky sa sústreďujú na manažment strategickej logistiky (Školník,Belan 
2015). Úrad logistického zabezpečenia rieši otázky operačnej a niektoré otázky 
strategickej logistiky a odbory logistiky Pozemných a Vzdušných síl riešia otázky 
operačnej logistiky, ovplyvňujúce plnenie úloh stanovených v Pláne použitia 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vrátane tvorby postupov, doktrín a výcviku.  

  V priestore zodpovednosti sa podriadení velitelia a funkcionári logistiky na 
úrovni jednotiek zaoberajú taktickými úlohami. Napriek tomu nie je rozlíšenie vždy 
jednoznačné. Súčasná zakladná štruktúra logistiky OS SR je uvedená na obrázku č.1. 

 

ORGANIZÁCIA LOGISTIKY OS SR

STRATEGICKÁ ÚROVEŇ GENERÁLNY ŠTÁB OS SR

MINISTERSTVO OBRANY SR

Štáb pre podporu operácií GŠ OS SR 

VPS
(Od.Log) 

ÚLZ

ÚCLaSMŠ

VzS
(Od.Log)

TAKTICKÁ ÚROVEŇ

Organická LOGISTIKA ÚaZ OS SR

Odbor logistiky 
NCPP

Zásobovacie základne
logistiky OS SR

bbz

OPERAČNÁ ÚROVEŇ

 
Obr. 1 Organizačná štruktúra logistiky OS SR 

(Zdroj: Odbor logistiky ŠPPO GŠ OS SR) 
 

 

 



   

 

 

327 

 

Aspekty manažmentu logistiky v rezorte obrany 
Miroslav ŠKOLNÍK 

Systém logistickej podpory ozbrojených síl je jednoliaty a jedna úroveň sa 
prelína s druhou. Toto platí najmä v nevojnových operáciách, v ktorých podporný 
personál neposkytuje podporu ozbrojeným silám v boji v tradičnom zmysle (Sahin, S. 
2017). Ministerstvo obrany a Generálny štáb Ozbrojených síl SR sústreďujú pozornosť 
na manžment strategickej logistiky. 

Po reorganizácii logistiky sa manažérske kompetencie presunuli na Úrad 
logistického zabezpečenia (priamo podriadený  GŠ OSSR), ktorý rieši otázky operačnej 
a niektoré otázky strategickej logistiky a na zložky logistiky Veliteľstva pozemných 
a vzdušných síl. 

  Logistické  odbory Veliteľstva pozemných a Vzdušných síl riešia otázky 
operačnej logistiky, ovplyvňujúce úlohy uložené pozemným silám veliteľom v 
operačnom pláne použitia ozbrojených síl SR, vrátane tvorby postupov, doktrín a 
výcviku. V priestore zodpovednosti sa podriadení velitelia a funkcionári logistiky na 
úrovni jednotiek zaoberajú taktickými úlohami. Všetky úrovne sú navzájom prepojené.  

2.1 Strategická úroveň manažmentu logistiky  
Na národnej strategickej úrovni je logistická podpora v značnom rozsahu v 

kompetencii priemyselného a civilného sektoru. Na zabezpečovaní ozbrojených síl sa 
podieľa politické a vojensko strategické vedenie, ako aj civilní a vojenskí dodávatelia. 
Na tejto úrovni logistika spája ekonomickú základňu štátu (ľudské a materiálové zdroje, 
priemysel) s vojenskými operáciami v priestore vojnovej činnosti umožňuje štátu, a 
najmä jeho ozbrojeným silám, uskutočniť jeho ciele. Spôsobilosti obranného priemyslu 
vyrábať a dodávať vojenský materiál má rozhodujúci vplyv na priebeh vedenia 
ozbrojeného konfliktu. 

 Orgány manažmentu logistiky na strategickej úrovni tvoria prepojenie medzi 
priemyselnou základňou a logistikou na operačnej úrovni. Na strategickej úrovni plní 
úlohy logistickej podpory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ostatné ústredné orgány štátnej správy (najmä 
ministerstvo hospodárstva, ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo 
zdravotníctva, správa štátnych hmotných rezerv) a civilní dodávatelia.  

Strategická úroven manžmentu logistiky je uvedená na obrázku č.2 a č. 3. 
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Obr. 2 Strategická úroveň manžmentu logistiky OS SR (model) 

 
 

Strategickú úroveň manžmentu logistiky tvoria nasledujúce orgány, úrady a 
zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR: 

– Sekcia riadenia OVOP  MO SR, 

– Sekcia modernizácie a infraštruktúry MO SR, 

– Obor logistiky Štábu pre podporu operácií (ŠPPO) Generálneho štábu OS SR (J-4), 

– Úrad správy rozpočnovej kapitoly, 

– Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, 

– Úrad pre investície a akvizície. 

 

Orgány manžmentu logistiky na strategickej úrovni sa zameriavajú na: 

– stanovovanie potrebných zdrojov, 

– akvizíciu zdrojov, 

– integráciu informačných systémov manažmentu zdrojov všetkých prvkov 
ozbrojených síl a orgánov štátnej správy, 

– udržiavanie systémov a zariadení zdravotníckej podpory na národnej úrovni, 

– identifikovanie mobilizačných požiadaviek a mobilizačných zásob, 

– udržiavanie výrobných schopností vojenského materiálu v mieri a nárast 
priemyselnej základne v čase vojny,  
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– zabezpečovanie strategických presunov, 

– sústreďovanie síl a prostriedkov logistiky pred začatím operácie, 

– obnovu vojenských spôsobilostí štátu, 

–  demobilizáciu ozbrojených síl. 

 

Odbor logistiky GŠ OS SR – J-4

Náčelník 
odboru logistiky

Oddelenie plánovania 
logistickej podpory

Oddelenie manažmentu 
vecných zdrojov

Oddelenie 
vyzbrojovania, 

prevádzky a opráv

Oddelenie
presunov  a prepráv

 
 

Obr. 3 Odbor logistiky ŠPO GŠ OS SR (model) 
 

2.2  Operačná úroveň manažmentu logistiky 

Na operačnej úrovni sa plánujú, koordinujú a plnia úlohy spotrebnej logistiky. 
Na ich plnenie sú vytvorené nasledovné orgány manžmentu, útvary a zariadenia 
logistikyOzbrojených síl SR: 

 
a) Odbor logistiky Veliteľstva pozemných síl OS SR, 
b) Odbor logistiky Veliteľstva vzdušných síl OS SR, 
c) Úrad logistického zabezpečenia. 
 
Operačná úroveň manžmentu logistiky v Pozemných silách OS SR je uvedená na obrázku 
č.4 a manžmentu logistiky Vzdušných síl OS SR na obrázku č.5. 
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Odbor logistiky (G-4) Pozemných síl OS SR

Náčelník odboru logistiky

Oddelenie plánovania 
logistickej podpory a 
vojenskej dopravy

Oddelenie materiálového 
manažmentu a služieb

Oddelenie prevádzky, 
opráv a OŠTD

Odbor logistiky (G-4) brigád Pozemných síl OS SR

Náčelník odboru logistiky

Oddelenie plánovania 
logistickej podpory a 
vojenskej dopravy

Oddelenie materiálového 
manažmentu a služieb

Oddelenie prevádzky, 
opráv a OŠTD

 
Obr. 4 Operačná úroveň logistiky v Pozemných silách OS SR (model) 

 

2.3 Taktická úroveň manažmentu logistiky 

Taktická úroveň je najnižšia, výkonná úroveň logistiky. Na taktickej úrovni sa 
plánujú, koordinujú a plnia úlohy spotrebnej logistiky. Na podporu plnenia týchto úloh 
sú určené orgány manžmentu logistiky na taktickej úrovni OS SR, uvedené na obrázku 
č.6.  

Organickou súčasťou vojsk pozemných síl sú útvary a jednotky logistiky. Plnia 
úlohy v oblasti dopravy, technického zabezpečenia, tylových služieb a všestranného 
materiálneho zabezpečenia. Najčastejšie sa vyskytujúce roty bojového zabezpečenia 
(rbz) a roty veliteľskej podpory (rvp). 

 Do organizačnej štruktúry brigád pozemných síl sú začlenené prápory 
logistickej podpory. Samostatné prápory majú v organizačných štruktúrach roty 
bojového zabezpečenia.  

Podobne aj organickou súčasťou vzdušných síl sú jednotky logistiky. Plnia úlohy 
v oblasti inžiniersky – letiskového, letiskovo – ženijného, letiskovo – technického, 
technického zabezpečenia, dopravy, všestranného materiálneho zabezpečenia a 
tylových služieb. 

Taktická úroveň logistiky Pozemných síl OS SR je uvedená na obrázku č.6. 
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V organizačných štruktúrach logistiky v súčasnej dobe prebieha ďalšia 
reorganizácia a transformácia. Konečné závery k štruktúram sú v priebehu jednaní 
a pripomienok najvyšších orgánov logistiky MO SR. Nie sú definitívne rozhodnuté ani 
zdrojovové aspekty budovania štruktúr logistiky. Z uvedených dôvodov budú 
organizačné štruktúry logistiky, manažment logistiky, hierarchia, kompetencie 
a dislokácie ďalej riešené v nasledujúcom období transformácie logistiky. 

 

Odbor logistiky (A-4) krídel Vzdušných síl OS SR

Oddelenie logistiky

Skupina plánovania  a 
vojenskej dopravy

Skupina materiálového 
manažmentu a služieb

Skupina prevádzky, 
opráv a OŠTD Skupina infraštruktúry

Odbor logistiky (A-4) Vzdušných síl OS SR

Náčelník odboru logistiky

Oddelenie plánovania 
logistickej podpory a 
vojenskej dopravy

Oddelenie materiálového 
manažmentu a služieb

Oddelenie prevádzky, 
opráv a OŠTD

 
 

Obrázok 5   Operačná úroveň logistiky vo Vzdušných silách OS SR (model) 
 
 

Logistika práporu (S-4) Pozemných OS SR

Náčelník logistiky

Skupina plánovania 
logistickej podpory a 
vojenskej dopravy

Skupina materiálového 
manažmentu a služieb

Skupina prevádzky, opráv 
a údržby

 
 

Obrázok 6   Taktická úroveň logistiky Pozemných síl OS SR (model) 
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Záver 

Dlhodobou tendenciou do budúcna je rozvíjanie integrovanej logistiky s 
narastajúcimi požiadavkami na podporu vedenia expedičných operácií NATO. Pre 
zabezpečenie plného spektra operácií by logistika mala byť všestranná, agilná, 
dostupná, mobilná, rýchlo rozvinuteľná a prispôsobená úlohe za minimálnej prítomnosti 
síl a prostriedkov. (Zibrík, P. 2011). Logistika pre vedenie budúcich operácií musí mať 
vysokú pripravenosť s výdržou v operácií do 30 dní (po rozvinutí zásobovacieho 
systému samozrejme dlhšie), schopná zabezpečiť príjazd a nasadenie jednotiek a musí 
byť schopná samostatného pôsobenia alebo pôsobenia v rámci mnohonárodného 
spoločného úlohového uskupenia (CJTF - Combined Joint Task Force).  

Hlavné priority výstavby logistiky predstavujú realizáciu všetkých opatrení 
smerujúcich k včasnému a komplexnému zabezpečeniu vojsk, ku ktorým patrí najmä: 
zabezpečenie informačných procesov v logistike, údržba, prevádzka a opravy, 
zásobovanie, zabezpečenie dopravy, zabezpečovanie a poskytovanie  služieb 
(Školník,Belan 2015). 

Vojenská doktrína OS SR stanovuje tri úrovne – strategickú, operačnú a 
taktickú, ktoré sa uplatňujú vo vojenských a nevojenských operáciách. Logistika v OS 
SR má svoje orgány manažmentu na všetkých stupňoch velenia.  

Ministerstvo obrany a Generálny štáb Ozbrojených síl SR sústreďujú pozornosť 
na manžment strategickej logistiky.  Úrad logistického rieši otázky operačnej a niektoré 
otázky strategickej logistiky. Logistické  odbory  pozemných a vzdušných síl riešia 
manažment operačnej logistiky, ovplyvňujúce úlohy uložené pozemným silám 
veliteľom v operačnom pláne použitia ozbrojených síl SR, vrátane tvorby postupov, 
doktrín a dokumetov výcviku.  

Na taktickom stupni riešia logistiku útvarov a jednotiek funkcionári organicky 
začlenený do štruktúr svojich veliteľstiev so svojimi podriadenými jednotkami 
logistiky. 

Pre skvalitenenie manažmentu logistiky v OS SR je nevyhnutné zefektívniť 
manažment na jednotlivých stuňoch, skoordinovať a zladiť vzájomné úsilie 
a spoluprácu. V neposlednej rade sa jedná aj o skvalitnenie prípravy vysokoškolsky 
vzdelaných dôstojníkov logistiky, na ktorých bude závisieť ďalšia budúcnsť 
manažmentu logistiky v OS SR. 
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Abstrakt: 

Práca sa zaoberá činnosťou materiálového manažmentu Vzdušných síl Slovenskej republiky 
v rôznych fázach logistickej podpory fiktívnej mierovej operácie a predstavuje názorný príklad 
spracovania nariadenia veliteľa vzdušných síl pre zabezpečenie logistickej podpory vrtuľníkovej 
jednotky vysielanej do operácie. 

Kľúčové slová - mierové operácie, logistická podpora, materiálový manažment. 

 
Abstract: 

The thesis deals with activities of material management of the Slovak Air Force in various stages 
of logistical support fictitious peacekeeping mission and illustrates an example of an Air Force 
Commander's command to ensure the logistic support of the helicopter unit being transmitted to 
the operation. 

Keywords - peacekeeping operations, logistic support, material management. 

 
 
Úvod 

Bezpečnostné hrozby sú dynamické, vzájomne previazané a podliehajú 
zmenám v závislosti od národných, regionálnych a globálnych podmienok. V boji proti 
globálnym hrozbám by reakcia iba na národnej resp. regionálnej úrovni nebola 
dostačujúca, pretože si tieto problémy vyžadujú globálny prístup. [1] 

Slovensko sa aktívne angažuje v operáciách na udržanie medzinárodného 
mieru a bezpečnosti. [2] Vysielanie profesionálnych vojakov Ozbrojených síl 
Slovenskej Republiky (ďalej len „OS SR“) na plnenie úloh v operáciách a misiách 
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medzinárodného krízového manažmentu (ďalej len „operácie a misie MKM“) sa 
uskutočňuje na základe potreby OSN, OBSE, EÚ a NATO a na základe záujmu a 
možností Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) prostredníctvom Ministerstva 
zahraničných vecí SR. 

V prípade záujmu SR o účasť v budúcej operácii resp. misii MKM  je potrebný 
príslušný politický mandát vlády SR a Národnej rady SR, pre prípravu ktorého je 
nevyhnutné vykonať odbornú analýzu, ktorá je jednou z podmienok na prijatie 
politického rozhodnutia. [3] Na základe predloženej požiadavky zabezpečí Odbor 
medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) v súčinnosti s 
ďalšími organizačnými zložkami MO SR a Generálneho štábu OS SR (ďalej len „GŠ 
OS SR“) posúdenie ponuky a vypracuje informačnú správu pre ministra obrany SR s 
návrhom ďalšieho postupu. Informačná správa musí obsahovať návrh spôsobu 
financovania, vyslania a pôsobenia jednotky na dobu minimálne 6 mesiacov. 

V rozsahu mandátu Bezpečnostnej rady OSN /na základe ktorého bol 
vypracovaný a schválený vládou SR a Národnou radou SR návrh na vyslanie vojakov 
OS SR/, MO SR vypracuje memorandum medzi MO SR a ministerstvom obrany 
príslušnej krajiny NATO, OSN alebo inou medzinárodnou organizáciou. 

Po vydaní úlohového listu ministra obrany SR začne GŠ OS SR organizačnú 
prípravu účasti v operácii. Vychádzajúc z pokynov medzinárodnej organizácie, ale aj 
z charakteru operácie, vydá tabuľky počtov, vykoná výber, prípravu a výcvik 
profesionálnych vojakov, prípravu výzbroje, techniky a materiálu (ďalej len „VTaM“) 
na zabezpečenie konkrétnej operácie. 

 
 

1. Klasifikácia druhov operácii MKM 
 

Operácie a misie MKM v súčasnej dobe delíme na: 
 

Operácie na podporu mieru, OSN 
 prevencia konfliktov (Conflict prevention) 
 budovanie mieru (Peace Building) 
 dočasná správa (Transitional Administration) 
 udržiavanie mieru (Peace Keeping) 

 
Operácie na podporu mieru, NATO 

 operácie na udržanie mieru (Peacekeeping) 
 operácie na vynútenie mieru (Peace Enforcement) 
 operácie na prevenciu konfliktu (Conflict Prevention) 
 operácie na nastolenie mieru (Peacemaking) 
 operácie na budovanie mieru (Peacebuilding) 
 humanitárne operácie (Humanitarian Operations) 

 
Operácie na podporu mieru, EÚ 

 humanitárne a záchranné operácie (Humanitarian and Rescue Tasks) 
 operácie na udržiavanie mieru (Peacekeeping Tasks) 
 operácie bojových síl v krízovom manažmente 
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 vrátane udržania mieru (Task of Combat Forces in Crisis Management including 
Peacekeeping) 
 

Operácie na podporu mieru, OBSE  
 preventívna diplomacia, riešenie konfliktov v počiatočnom štádiu 
 kontrola zbrojenia a odzbrojovania 
 posilňovanie ľudských práv a pravidiel trhového hospodárstva 
 monitorovanie dodržiavania bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv a dohôd 
 riešenie otázok etnických menšín a problémov medzietnického napätia 
 trvalá prítomnosť v krízovej oblasti [4] 

 
 

2. Etapy logistickej podpory operácie 
 

I. etapa - Príprava na výstavbu jednotky vysielanej do operácie mimo územia SR 
II. etapa - Výstavba jednotky 
III. etapa - Súčinnostné cvičenie, certifikácia a preprava do miesta pôsobenia 

jednotky 
IV. etapa - Logistická podpora v priestore nasadenia (SUSTAINMENT) 
V. etapa - Logistická podpora po skončení operácie 

 
V rámci jednotlivých etáp má materiálový manažment Veliteľstva vzdušných 

síl OS SR plniť nasledujúce úlohy: 
 

2.1 Príprava na výstavbu jednotky vysielanej do operácie mimo územia SR 
 

Materiálne zabezpečenie: 
 

a) podieľať sa na spracovaní návrhu alebo zámeru odborného nariadenia 
náčelníka Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR  (ďalej len „ŠbPO GŠ OS 
SR“) na vyčlenenie a presun VTaM k príprave vytváranej jednotky na vyslanie, 

b) v súčinnosti s odbornými materiálovými orgánmi ŠbPO GŠ OS SR spracovať 
zámer tabuliek počtov vytváranej jednotky, 

c) spracovať finančné kalkulácie potrebné pre obstaranie VTaM vrátane 
požadovaných služieb (preprava, opravy, odborné prehliadky, odborné skúšky 
a ostatné služby), zatriedenie/klasifikáciu a certifikáciu obalov na prepravu 
nebezpečného materiálu na zabezpečenie vytváranej jednotky, 

d) požiadavky na finančné prostriedky a obstaranie tovarov a služieb zapracovať 
do plánovacej dokumentácie, 

e) vyčleniť zo svojich počtov VTaM v množstve, ktoré umožňuje skutočný stav 
zásob v podriadených útvaroch, 

f) vyžiadať služobným postupom prípadné doplnenie VTaM na tabuľky počtov 
vytváranej jednotky od Úradu logistického zabezpečenia (ďalej len „ÚLZ OS 
SR“ ) a Úradu hlavného lekára (ďalej len „ÚHL OS SR“), 

g) zosumarizovať, posúdiť a služobným postupom predložiť požiadavky na 
zabezpečenie predmetu zákazky - na doplnenie a opravy VTaM. 

h) vykonať predbežnú špecifikáciu porúch jednotlivých druhov VTaM ako 
podklad pre plánovanie opráv techniky. 
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Personálne zabezpečenie: 
 

a) zabezpečiť vykonanie výberového konania na obsadenie logistických funkcií, 
b) zabezpečiť vykonanie odbornej prípravy logistických odborností. 

 
Preprava a preclenie: 

 
a) V spolupráci so Národným centrom vojenskej dopravy GŠ OS SR (ďalej len 

„NCVD GŠ OS SR“) prípadne výrobcami, resp. dovozcami daného výrobku na 
slovenský trh, spracovať údaje o tých položkách zásielky, ktoré podliehajú 
Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 
[5], Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru 
(RID) [6], Medzinárodnému predpisu pre leteckú prepravu nebezpečných vecí 
(IATA) [7], resp. Technickým smerniciam pre bezpečnú prepravu 
nebezpečných vecí letecky (ICAO) [8]  a Medzinárodnému predpisu pre 
námornú prepravu nebezpečných vecí (IMDG Code) [9]. Tieto podklady 
zapracovať do tabuľky. UN kód môže byť pre danú látku stanovený len na 
základe karty bezpečnostných údajov, ktorú je výrobca resp. dovozca povinný 
v zmysle bodu 5 § 27 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a 
chemických prípravkoch poskytnúť odberateľovi [10]. 

 
Správa majetku štátu: 

 
a) vo svojej podriadenosti vybrať a určiť zabezpečovací útvar, ktorý bude 

vytváranú jednotku komplexne zabezpečovať po celú dobu prípravy, 
vytvorenia, výcviku a vyslania jednotky do priestoru nasadenia, 

b) služobným postupom od Úradu centrálnej logistiky MO SR (ďalej len ÚLC MO 
SR) vyžiadať ISE kód, na súvahovom účte jednotky určenej pre plnenie úloh 
operácie mimo územia SR, 

c) pre vytváranú jednotku spracovať a zaviesť kompletnú účtovnú a skladovú 
dokumentáciu v zmysle platných rozkazov, predpisov a nariadení v OS SR pre 
hospodárenie s VTaM a v súlade so štandardnými operačnými postupmi 
platnými v danej operácii a podmienkami v priestore nasadenia jednotky. 
Tabuľkový a sledovaný materiál zaevidovať v evidenčnej knihe materiálu 
(ďalej len „EKM“) vytváranej jednotky. 

 
2.2 Výstavba jednotky 

 
Materiálne zabezpečenie: 

 
a) vzhľadom na špecifické podmienky v oblasti nasadenia, vykonať komisionálnu 

kontrolu technického stavu určenej VTaM, 
b) na nevyhovujúcu VTaM predložiť na ÚLZ OS SR návrh opatrení na splnenie 

úlohy (resp. vykonanie príslušných opráv v opravárenských podnikoch), 
c) spracovať a predložiť podklady k uzavretiu zmluvy o dielo na prípravu VTaM 

s vybranými opravárenskými podnikmi, 
d) zabezpečiť odborného funkcionára na odovzdanie VTaM z miesta sústredenia 

k opravárenským podnikom na prípravu VTaM v súlade s harmonogramom 
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prísunu techniky, 
e) vykonávať priebežnú kontrolu stavu pripravovanej VTaM v opravárenských 

podnikoch, 
f) vykonať komisionálne prevzatie VTaM od opravárenských podnikov a 

dodávateľov v súlade s uzatvorenou zmluvou, 
g) po ukončení výberového konania zaslať na ÚLZ OS SR služobným postupom 

menný zoznam príslušníkov rotácií (hodnosť, meno a priezvisko) s potrebným 
veľkostným sortimentom vysielaných profesionálnych vojakov. 

 
Preprava a preclenie: 

 
a) najneskôr 50 dní pred plánovaným termínom realizácie prepravy spracovať 

a zaslať služobným postupom na NCVD GŠ OS SR požiadavku na strategickú 
prepravu jednotky a VTaM,  

b) podieľať sa na spracovaní dovozného, vývozného a tranzitného colného 
vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný jednotkou v priestore 
plnenia úlohy, 

c) pripraviť podklady pre zabezpečenie preclenia VTaM v súčinnosti s colným 
deklarantom MO SR na príslušnom miestnom colnom úrade (pobočke). 

 
Personálne zabezpečenie: 

 
a) vykonať prípravu personálu na prácu v operácií s dôrazom na špecifiká misie. 

Dôraz položiť na prípravu vodičov, strojníkov a zvládnutie pridelenej výzbroje 
a techniky na činnosť v klimatických podmienkach v priestore plnenia úlohy. 

 
Správa majetku štátu: 

 
a) vykonať všetky potrebné úkony na prevzatie jednotky určenej pre plnenie úloh 

v operáciách mimo územia SR  do účtovného a materiálneho pričlenenia,  
b) zaviesť knihu omamných a psychotropných látok a ostatnú evidenčnú 

dokumentáciu. 
 

2.3 Súčinnostné cvičenie, certifikácia a preprava do miesta pôsobenia jednotky 
 

Materiálne zabezpečenie: 
 

a) vykonať kontroly úplnosti a technického stavu vysielanej VTaM, zabezpečiť 
odstránenie zistených nedostatkov na VTaM, 

b) vykonať ošetrenie po súčinnostnom cvičení a prípravu VTaM na prepravu,  
c) zabezpečiť vystrojenie príslušníkov jednotky materiálom na osobné 

používanie. 
 

Preprava a preclenie: 
 

a) zabezpečenie preclenie VTaM v súčinnosti s colným deklarantom MO SR 
na príslušnom miestnom colnom úrade (pobočke), 

b) zabezpečiť prepravu VTaM a personálu do miesta pôsobenia. 
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Správa majetku štátu: 
a) preveriť ukončenie preúčtovania materiálu na zabezpečovací útvar a prevziať 

vysielanú jednotku do účtovnej a materiálovej starostlivosti. 
 

2.4 Logistická podpora v priestore nasadenia (sustainment) 
 

Jednotka má v mieste nasadenia v oblasti materiálového manažmentu plniť tieto 
úlohy: 

 
 a) vykonávať logistickú podporu v priestore pôsobenia vlastnými silami 

a prostriedkami, 
 b) spracovať a zasielať na Strategické centrum krízového manažmentu GŠ OS 

SR (ďalej len SCKM GŠ OS SR) týždenné hlásenie a mesačné súhrnné 
logistické hlásenie o stave logistickej podpory jednotky v operácii a prípadné 
požiadavky na materiálne zabezpečenie (do 5. dňa nasledujúceho mesiaca), 

 c) odborné prehliadky, skúšky, revízie, kalibrácie, plánované opravy a ošetrenia 
plánovať včas vždy dva krát do roka spravidla v mesiaci január (na júl až 
december) a mesiaci júl (na január až jún). Spracovať a zaslať uvedené 
požiadavky prostredníctvom SCKM GŠ OS SR cez ŠbPO GŠ OS SR na ÚLZ 
OS SR, 

 d) realizovať správu majetku štátu nasledovne: 
 evidenciu tabuľkového a sledovaného materiálu v jednotke viesť v EKM. 

Do knihy priebežne zapracovávať účtovné doklady schválené 
zabezpečovacím útvarom v zmysle platných smerníc, predpisov 
a nariadení, 

 omamné látky viesť okrem bežnej evidencie aj v knihe omamných látok, 
 náhradné dielce v jednotke viesť v záznamníku náhradných dielcov 

a priebežne zapracovávať do tejto evidencie účtovné doklady,  
 evidenciu materiálu uloženého v skladoch materiálu viesť na skladových 

kartách, ktoré evidovať v registri evidenčných dokladov po jednotlivých 
skladoch,  

 materiál vydávaný zo skladov jednotky, do osobného užívania 
príslušníkov jednotky, evidovať na evidenčných listoch náradia 
a pomôcok zaevidovaných v registri evidenčných dokladov, 

 k vykonávaniu kontrol materiálu zaevidovať u jednotky knihu kontrol a 
prehliadok materiálu po jednotlivých skladoch, samostatných jednotkách 
a odlúčených pracoviskách. Samotné kontroly vykonávať v zmysle 
platnej legislatívy, 

 výdaj munície zaznamenávať vo výkaze jednotky o výdaji, spotrebe 
a vrátení munície za mesiac a v súhrnom výkaze o výdaji, spotrebe 
a vrátení munície a výbušnín za dané obdobie. Tieto spolu s overenými 
podpísanými výpismi z vnútorných rozkazov veliteľa jednotky priebežne 
odosielať k zabezpečovaciemu útvaru z dôvodu odúčtovania 
spotrebovanej munície z evidencie jednotky, 

 v prípade zlyhania munície, poškodenia munície pri preprave, alebo pri 
podozrení poškodenia munície pri preprave, postupovať v zmysle 
štandardných operačných postupov ( ďalej len „SOP“ ) platných pre 
jednotku v operácií, 
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 materiál, ktorý bol nakúpený v priestore nasadenia jednotky, riadne 
zaúčtovať a vziať do evidencie zabezpečovacieho útvaru (u faktúr v 
cudzom jazyku vyhotoviť preklad do úradného jazyka ), 

 komisiami stanovenými v rozhodnutí riaditeľa Úradu správy majetku 
štátu (ďalej len „ÚSMŠ MO SR“) posúdiť nepotrebný materiál, spracovať 
zápisy o technickom stave a v súlade s aktuálne platnou smernicou o 
správe majetku štátu a o postupoch jeho účtovania [11] spracovať Návrh 
na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku. Po jeho 
schválení a vydaní Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku štátu 
vykonať jeho likvidáciu v súlade so zákonom č. 278/1993 o správe 
majetku štátu. [12] Prednostne využívať miesta na sústredenie poškodenej 
techniky vytvárané vedúcou krajinou, 

 ak sa v jednotke nachádza nadpočetný tabuľkový a sledovaný materiál 
vhodný na ďalšie využitie v OS SR, veliteľ kontingentu požiada o jeho 
odsun z priestoru nasadenia ak je to ekonomicky efektívne, 

 e) porovnávanie evidencie materiálu jednotky vykonávať príslušníkmi 
zabezpečovacieho útvaru minimálne dva krát ročne, zvyčajne počas rotácie 
jednotky v priestore jej nasadenia. EKM, záznamník náhradných dielcov, register 
evidenčných dokladov, knihu kontrol a prehliadok materiálu evidovať 
u zabezpečovacieho útvaru na pracovisku administratívnej bezpečnosti, 

 f) skladovanie a uloženie materiálu v priestore nasadenia vykonávať nasledovne: 
 skladové zariadenia jednotky zriadiť a vybaviť v zmysle predpisu Let-21-1, 

Tyl-21-2 a podľa podmienok v priestore nasadenia jednotky. Skladové 
priestory vytvoriť tak, aby bol materiál zabezpečený proti stratám, 
odcudzeniu, poškodeniu a znehodnoteniu, 

 skladové priestory vybaviť protipožiarnymi zariadeniami, spracovať 
protipožiarne smernice, plán rozloženia materiálu v skladoch a plán vývozu 
materiálu, 

 materiál v skladoch rozložiť prehľadne a označiť skladovými lístkami 
v zmysle platných predpisov, 

 uloženie a zabezpečenie zbraní riešiť v zmysle predpisu Vševojsk-5-6, ak 
štandardný operačný postup nerieši inak a podmienky v priestore nasadenia 
umožňujú vybudovať skladové priestory na uloženie zbraní, 

 uloženie a zabezpečenie munície riešiť v zmysle predpisu Vševojsk-5-7/2 
a Vševojsk-5-6, 

 skladovanie liekov zabezpečiť v súlade s podmienkami určenými 
výrobcom, 

 g) požiadavky na zabezpečenie  VTaM potrebného k plneniu úloh vyžadovať 
nasledovne: 
 dvakrát ročne spracovať súhrnnú požiadavku na doplnenie a obmenu VTaM 

potrebnej na plnenie operačných úloh na základe reálnej potreby jednotky, 
požiadavku na materiál zasielať na SCKM GŠ OS SR najneskôr štyri 
mesiace pred plánovanou rotáciou jednotky, prípadne zásobovacím 
závozom materiálu, 

 náhradné dielce a materiál potrebný k okamžitej oprave techniky, 
zdravotnícky materiál a liečivá objednávať formou mimoriadnej 
požiadavky, ktorú zasielať na SCKM GŠ OS SR,  

 na základe výzvy od zabezpečovacieho útvaru spracovať a zaslať technický 
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opis požiadavky na zabezpečenie predmetu zákazky, ktorý bude 
obstarávaný na území SR prostredníctvom špecializovaného verejného 
obstarávateľa,  

 h) na materiál, ktorý je možné obstarať v priestore nasadenia jednotky ( ND na 
techniku, čistiace prostriedky, farby, hutný materiál, kancelárske potreby a iné) 
a jeho obstaranie (vrátane dopravy do miesta pôsobenia) je v porovnaní 
s obstarávacou cenou v SR výhodnejšie, prípadne ak sa jedná o materiál potrebný 
k okamžitému sprevádzkovaniu techniky, spracovať a zaslať požiadavku na 
vyčlenenie finančných prostriedkov na SCKM GŠ OS SR aj s cenovou 
kalkuláciou, 

 i) minimálne dva mesiace pred plánovanou rotáciou po vydaní personálneho 
zámeru,  spracovať a zaslať na SCKM GŠ OS SR požiadavku na vystrojenie 
príslušníkov jednotky ktorým bude predĺžené pôsobenie v operácii aj 
s požadovaným veľkostným sortimentom,  

 j) inventarizáciu majetku vykonať vlastnými silami a prostriedkami formou 
mimoriadnej inventarizácie majetku počas rotácie v priestore nasadenia jednotky 
. Zápis o vykonaní inventarizácie materiálu zaslať služobným postupom cestou 
SCKM GŠ OS SR zabezpečujúcemu útvaru. 
 

Zabezpečovací útvar má na území SR v oblasti materiálového manažmentu plniť 
tieto úlohy: 

 
a) na základe požiadavky veliteľa jednotky v operácii a nariadenia na 

zabezpečenie opráv, údržby a služieb spracovať objednávku v zmysle zmluvy 
o technickej pomoci, 

b) na základe požiadavky veliteľa jednotky v operácii a nariadenia ÚLZ OS SR 
spracovať požiadavku na obstaranie a doplnenie predpísaných zásob materiálu. 
Technický opis k požiadavke vyžiadať od veliteľa jednotky v operácii,  

c) po zaradení požiadavky do zoznamu drobných tovarov, stavebných prác 
a služieb a po pridelení finančných prostriedkov, vykonať decentrálne 
obstaranie VTaM a služieb, 

d) vykonať prevzatie požadovanej VTaM zo zásob OS SR. Prísun VTaM k útvaru 
bude realizovaný prostredníctvom distribučných stredísk dopravy 
zásobovacích základní, alebo priamym odberom na základe nariadenia na výdaj 
materiálu vydaného ÚLZ OS SR, 

e) vyžiadať služobným postupom vyčlenenie finančných prostriedkov na 
zabezpečenie údržby materiálu na osobné používanie odobraného od tých 
príslušníkov operácie, ktorí ukončili svoje pôsobenie v operácii a na služby 
súvisiace s vystrojovaním, 

f) spracovať požiadavku na prepravu do alebo z priestoru operácie a zaslať ju 
služobným postupom prostredníctvom  NCVD GŠ OS SR do 50 dní pred 
realizáciou prepravy, 

g) v súčinnosti s colným deklarantom MO SR Vykonať preclenie materiálu na 
príslušnom miestnom colnom úrade (pobočke), 

h) zabezpečiť správne vedenie účtovnej dokumentácie jednotky v mieste 
nasadenia a priebežne zaúčtovávať prevody VTaM v systéme SAP/R3, 

i) prijať opatrenia zo svojho stupňa, aby materiál, ktorý bol nakúpený v priestore 
nasadenia jednotky bol riadne zaúčtovaný a vzatý do evidencie. 
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2.5 Logistická podpora po skončení operácie 
 

Jednotka v mieste nasadenia má plniť tieto úlohy: 
 

 a) plniť úlohy nariadenia náčelníka GŠ OS SR na ukončenie činnosti operácie v 
priestore nasadenia, 

 b) požiadať vedúcu krajinu o obnovu životného prostredia v priestore pôsobenia 
jednotky v súlade s memorandom o porozumení alebo technickou dohodou, 

 c) zabezpečiť prepravu z priestoru operácie späť na územie SR. 
 
 

3. Nariadenie veliteľa vzdušných síl pre zabezpečenie logistickej podpory 
vrtuľníkovej Jednotky do operácie FASTHAWK - Macedónsko (pred 
nasadením) 

 
3.1 Situácia 
 v decembri 2017 boli OS SR velením NATO požiadané o poskytnutie 

deklarovanej vrtuľníkovej jednotky pre jednu z prebiehajúcich operácií NATO, 
v ktorej je nedostatok spôsobilostí a kapacít vrtuľníkov pre prepravu osôb 
a materiálu. 

 po politických rokovaniach minister obrany SR podpísaním informačnej správy 
č. MiO-82-75/2018 z 25.8.2018 vyjadril súhlas s vyslaním vrtuľníkovej 
dopravnej jednotky do operácie FASTHAWK - Macedónsko, na prvý polrok 
2019 s návratom najneskôr do 30. júla 2019. 

 príslušníci Veliteľstva vzdušných síl OS SR (ďalej len „VVzS OS SR“) 
vykonali v termíne 1.-5.9.2018 rekognoskáciu priestoru možného nasadenia a 
rozmiestnenia v tábore Ohrid /GPS: 41°10'47"N 20°44'32"E/, Macedónsko 
s úlohou overiť technické a operačné podmienky pre pôsobenie jednotky 
a predbežne dohovoriť jej zabezpečenie. 

 na úrovni GŠ OS SR a VVzS OS SR boli následne spracované vojensko-
odborné aspekty nasadenia s predbežnými finančnými kalkuláciami, ktoré boli 
zaslané na Odbor medzinárodných vzťahov MO SR ako podklad pre prípravu 
materiálov pre rokovanie vlády SR a Národnej rady SR. 

 
3.2 Úloha 
 vykonať prípravu (október – december 2018) vrtuľníkovej jednotky, 

ktorú nasadiť do operácie FASTHAWK v dvoch 3 mesačných rotáciách počas 
prvého polroku 2019 s úlohou vykonávať prepravy vojenského personálu 
a materiálu v prospech veliteľa FASTHAWK v súlade s jeho operačným plánom. 

 
3.3 Realizácia 
 
3.3.1 Zámysel 

 
Pre splnenie tohto poslania v rámci materiálového manažmentu vykonať: 

a) určenie 4 profesionálnych vojakov odbornosti L10 z podriadenosti VVzS OS 
SR ( 2 - predurčených do deklarovanej jednotky A 8275 a 2 - plniacich úlohy 
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logistického zabezpečenia na území SR ako logista zabezpečovacieho útvaru 
a súčasne náhradník), 

b) prípravu jednotky pre pôsobenie v zahraničí a splnenie hlavnej úlohy počas 
jednej rotácie splniť takto: 

 vykonať všeobecnú základnú prípravu a odbornú prípravu logistického personálu 
pre pôsobenie v zahraničí,  

 silami a prostriedkami VzS OS SR, v termíne do 15.12.2018 (dosiahnuť 
pripravenosť na presun a prepravu), 

Stanovené úlohy plniť: 
 na základe časového plánu prípravy vrtuľníkovej jednotky FASTHAWK v dobe 

od septembra do decembra 2018, 
 počas odbornej prípravy vrtuľníkovej jednotky FASTHAWK v súčinnosti so 

Základňou výcviku a mobilizačného doplňovania Martin -  Výcviková jednotka 
vojenských misií, Strediskom prípravy leteckých odborností a Vojenského 
spravodajstva MO SR 

 počas komplexného výcviku vrtuľníkovej jednotky FASTHAWK v dňoch 25.- 
29.9.2018, 

c) vydať „Nariadenie veliteľa VzS OS SR pre zabezpečenie logistickej podpory 
vrtuľníkovej jednotky do operácie FASTHAWK - Macedónsko“, v ktorom 
spresniť termín a spôsob nasadenia a spôsob plnenia úloh v termíne do 
20.10.2018 (podľa výsledkov rokovaní). 
 

3.3.2 Úlohy 
 

Ako zabezpečovací útvar určujem kmeňový útvar - Vrtuľníkové krídlo Prešov (ďalej 
len „vk Prešov“). 
Materiálne zabezpečenie: 

 
a) Spracovať návrh tabuliek počtov v oboch rotáciách pre vrtuľníkovú jednotku v 

FASTHAWK - Macedónsko 
  Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov, 

 Súčinnosť: náčelníci Odboru plánovania použitia a rozvoja VzS a Odboru 
logistiky VzS 

  Termín: do 10. októbra 2018 
b) VTaM: 
 vyčleniť VTaM nevyhnutný na plnenie  úloh v operácii počas 6 mesiacov zo 

stavov útvarov v podriadenosti VVzS OS SR,  
 v prípade nedoplnenosti spracovať a zaslať na ÚLZ OS SR požiadavku na 

doplnenie VTaM, 
 v prípade nedostatočných skladových zásob OS SR, spracovať finančné 

kalkulácie a požiadavky na zabezpečenie predmetu zákazky na VTaM 
 vykonať komisionálnu kontrolu vyčlenenej techniky 
 v prípade potreby spracovať a predložiť odklady k uzavretiu zmluvy o dielo na 

prípravu VTaM opravárenskými podnikmi 
 zabezpečiť odovzdanie, kontrolu priebehu prípravy (opravy) a prevzatie VTaM   
c) Zabezpečiť jednotku výstrojným - po ukončení výberového konania zaslať 

na ÚLZ OS SR služobným postupom menný zoznam príslušníkov rotácií 



   

 

 

344 

 

Úlohy materiálového manažmentu vzdušných síl Ozbrojených síl  
Slovenskej republiky v mierových misiách 

Martin TREBULA 

(hodnosť, meno a priezvisko) s potrebným veľkostným sortimentom vysielaných 
profesionálnych vojakov 

  Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov 
  Súčinnosť: náčelník Odboru logistiky VzS 
  Termín: do 12. októbra 2018 
  

Preprava a preclenie: 
 

a) Spracovať a cestou VVzS OS SR predložiť požiadavku na strategickú prepravu 
vrtuľníkovej jednotky a prelet 4 ks vrtuľníkov UH-60M Blackhawk (personál, 
VTaM) na ŠbPO GŠ OS SR.  

  Zodpovednosť: náčelník Odboru logistiky VzS, NCVD 
  Súčinnosť: veliteľ vk Prešov, 

Termín: do 15. októbra 2018  
b) Pripraviť podklady pre zabezpečenie preclenia VTaM 
  Zodpovednosť: náčelník Odboru logistiky VzS, NCVD 
  Súčinnosť: veliteľ vk Prešov, 
  Termín: do 15. októbra 2018 
c) Zabezpečiť preclenie VTaM 
  Zodpovednosť: náčelník Odboru logistiky VzS, NCVD 
  Súčinnosť: veliteľ vk Prešov, 
  Termín: do 5. decembra 2018 
d) Dosiahnuť a hlásiť pripravenosť na presun a prepravu 
  Zodpovednosť: náčelník Odboru logistiky VzS, NCVD 
  Súčinnosť: veliteľ vk Prešov, 
  Termín: do 15. decembra 2018 

 
Personálne zabezpečenie: 

 
a) Vykonať výberové konanie na logistický personál pre vrtuľníkovú jednotku na 

dve rotácie vrátane náhradníkov tzn.: 2x (2 osoby + 2 náhradníci), vrátane 
vykonania ich odbornej prípravy pre vedenie operácie FASTHAWK - 
Macedónsko a pôsobenie v zahraničí 

  Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov 
 Súčinnosť: náčelníci Odboru plánovania použitia a rozvoja VzS a Odboru 

logistiky VzS 
  Termín: do 12. októbra 2018 
b) Vykonať základnú všeobecnú prípravu pre pôsobenie v zahraničí podľa 

upravených programov v rámci celej skupiny. Na základe úlohového listu NGŠ 
OS SR č. SCKM-1933-80/2018 v rámci tejto prípravy vykonať zovšeobecnenie 
prípadov porušenia colného zákona a poučenie vysielaných príslušníkov OS SR 
o zákaze vývozu ohrozených druhov živočíchov CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
a o ustanoveniach Colného zákona č. 199 zo dňa 10. marca 2004. [13] 

  Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov 
  Súčinnosť: náčelník Odboru logistiky VzS 
  Termín: október - november 2018 
c) Vykonať  lekárske prehliadky personálu 1. a 2. rotácie, vrátane počiatočnej 

vakcinácie 
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  Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov  
  Súčinnosť: náčelník Odboru logistiky VzS 
  Termín: od 16. októbra do 9. novembra 2018  
d) Spracovať a cestou VVzS predložiť vedúcemu služobného úradu personálne 

materiály k vyslaniu profesionálnych vojakov na plnenie úloh v zahraničí, na 
odvolanie z doterajších funkcií a ustanovenie do funkcií v tabuľkách počtov 
vrtuľníkovej jednotky v operácii FASTHAWK - Macedónsko. 

Zodpovednosť: veliteľ LZ Prešov 
  Súčinnosť: náčelník Odboru plánovania použitia a rozvoja VzS 
  Termín: do 20. novembra 2018 (1. rotácia) a do 20. februára 2019 (2. rotácia) 
e) Vykonať docvičenie pilotov UH-60 M Blackhawk pre potreby pôsobenia 

v operácii v spolupráci s výcvikovým tímom Indiana National Guard na základe 
zmluvy LO-B-UCI. 

Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov 
  Súčinnosť: náčelník Odboru bojovej prípravy náčelník Odboru logistiky VzS 
  Termín: do 30. novembra 2018 
 

Správa majetku štátu: 
 
a) Zabezpečiť vytvorenie ISE kódu skladu. 

Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov, ÚCLaSMŠ MO SR 
  Súčinnosť: náčelník Odboru logistiky VzS 
  Termín: do 23. novembra 2018 
b) Spracovať a zviesť kompletnú účtovnú a skladovú dokumentáciu. 

Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov 
  Súčinnosť: náčelník Odboru logistiky VzS 

Termín: do 23. novembra 2018 
c) Preveriť ukončenie preúčtovania materiálu na zabezpečovací útvar a prevziať 

vysielanú jednotku do účtovnej a materiálovej starostlivosti. 
Zodpovednosť: veliteľ vk Prešov 

  Súčinnosť: náčelník Odboru logistiky VzS 
  Termín: do 30. novembra 2018 

 
4. Velenie a spojenie 

 
(1) Zodpovednosť za vykonanie nariadenia – náčelník Oddelenia operačného 

plánovania VzS. 
(2) Kontaktná osoba: 

- mjr. Ing. Peter HRUŠKA, t. č. 464 000,  
- mjr. Ing. Martin SLIVKA, t. č. 464 111, 

(3) Hlásenia o plnení úloh predkladať  
- pravidelne - mesačne služobným postupom náčelníkovi Oddelenia operačného 

plánovania VzS v hlásení o operačnej pripravenosti jednotky, 
- na vyžiadanie - náčelníka Oddelenia operačného plánovania VzS. 
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Záver 

Účasť OS SR vo vojenských operáciách a mierových misiách medzinárodného 
krízového manažmentu je významným nástrojom zahraničnej a bezpečnostnej  politiky 
SR s mimoriadnym prínosom pre jej medzinárodnú kredibilitu a rozvoj spôsobilostí OS 
SR. Faktory ako zahraničnopolitické priority, členstvo v medzinárodných 
organizáciách, záväzky voči spojencom a záujem o aktívne prispievanie ku globálnej, 
ale aj vnútroštátnej bezpečnosti, aj naďalej determinujú vysielanie príslušníkov OS SR 
mimo územia SR.  

Ambícia SR zapájať sa do operácií a misií je daná záujmami SR, ktoré sú 
odzrkadlené v jej kľúčových dokumentoch, ako napríklad Bezpečnostná stratégia SR a 
Obranná stratégia SR,  Programové vyhlásenie vlády ako aj v strategických 
dokumentoch NATO a EÚ. Obranná stratégia SR definuje politicko-vojenskú ambíciu 
SR ako pripravenosť OS SR na pôsobenie minimálne v dvoch súbežných operáciách. 
Prioritou je dosiahnutie pripravenosti pôsobiť v operácii pod vedením NATO, druhou 
by mala byť spravidla participácia v operácii na podporu mieru vedená niektorou z 
medzinárodných organizácií. 

Popri účasti v operáciách a misiách vyčleňuje SR kapacity podľa vopred 
definovaných požiadaviek na prípadné nasadenie v silách reakcie NATO (NRF) 
a bojových skupinách EÚ (EU BG). Účasť v NRF a EU BG je jedným 
z najvýznamnejších a najviditeľnejších prejavov zapojenia sa SR do budovania 
vojenských spôsobilostí NATO a EÚ. Práca popisuje činnosť materiálového 
manažmentu Vzdušných síl Slovenskej republiky v rôznych fázach logistickej podpory 
podriadenej jednotky fiktívnej mierovej operácie. Logistická podpora podriadenej 
jednotky začína prípravou na jej výstavbu, samotnou výstavbou a následnou 
certifikáciou cez jej podporu na mieste dislokácie až po podporu jej odsunu z miesta 
pôsobenia. Predstavuje taktiež názorný príklad spracovania nariadenia veliteľa 
vzdušných síl pre zabezpečenie logistickej podpory vrtuľníkovej jednotky vysielanej do 
operácie. 
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Abstract:  

A method of the estimation of the stability of the elements of national security and of all the system 
of national security on the base of mathematical simulation is given. There are the mathematical 
expressions to be discussed. 

Keywords: nation security, mathematical model. 

 

Abstrakt: 
Spôsob hodnotenia udržateľnosti prvkov národného bezpečnostného systému a celého národného 
bezpečnostného systému založeného na matematickom modelovaní je uvedený. Matematické výrazy 
sú uvedené na diskusiu. 

Kľúčové slová: národná bezpečnosť, matematický model. 

Introduction 
Security literally means no danger. In principle, national security can be interpreted 

as a condition of protection of national interests against internal and external threats to 
ensure the progressive development of the individuals, society and state. 

The national security of the State is based on national interests, national goals and 
national values that are enshrined in a legally normative legal documents defining the 
political and socio-economic organization of society, public and cultural development, 
unity and cohesion of a particular nation. 

National interests are the derivatives of the needs of citizens, their value 
orientations and enabled by the economic, political, social, military, and other 
organizations of the state, moral and spiritual and intellectual potential of society. In 
addition, the components of the national interests of the state are the declared installation 
contained in the constitution or constitutional law. 
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The national interests of the state can be divided into interests in foreign policy 
(international), and in the inner sphere (economic, social, spiritual, military, and 
others.).  

1.  Heading  
To understand the essence of national interests it is necessary to identify a number 

of characteristic features: designed to ensure the survival of society, security, 
sustainable and progressive development of the country; aimed at solving the vital 
internal and external challenges, parry, neutralization and prevention of various dangers 
and threats; act as the motives and causes of action of state institutions and social groups 
to achieve their goals; Implementation is carried out through various types of policies 
(domestic and foreign, economic, cultural, etc.); are conscious, articulated and formally 
stated priorities in a particular region. 

 One option for the classification of national interests is the division of the social 
significance and the selection of three groups of national interests: the vital interests, 
important interests and just interests. 

The first group includes interests in the realization and protection of these values, 
the loss of which could undermine the very foundations of the existence of citizens, 
society and the state (sovereignty, statehood and territorial integrity, constitutional 
order, the country's defense, moral and physical health of the nation, and so on. d.). 

The second group is related to the implementation of the constitutional rights and 
liberties of citizens, preservation of socially significant heritage society, overcoming 
and suppression of social, racial, national and religious hatred, organized crime, etc. 

The third group includes all the other interests (usually associated with the 
provision of an enabling environment for social development, civil peace and accord, 
the implementation of the principles of democracy and social justice, environmental 
protection, the statement of mutually beneficial and good-neighborly cooperation with 
foreign countries, and others.). The boundaries between conventional interest groups, 
are mobile. Depending on the specific conditions of certain interests could acquire the 
status of vital and vice versa. 

Significant impact on the awareness and the formation of national interests have 
national values - a fundamental norm that express the special importance of certain 
spiritual and material benefits for the existence and development of the nation. The 
content of values due to cultural achievements of societies. The world of values - is, 
above all, the world of culture in the broadest sense, is the realm of the spiritual activities 
of man, his moral consciousness, his affection - those assessments that reflected a 
measure of the spiritual wealth of the individual. 

The hierarchy of national interests of a country determines the system of its 
national goals. National targets are the fundamental reference points in the activities of 
the state, society and individual citizens for the implementation and protection of 
national interests. National targets - the most mobile element in the system of national 
security, they are defined and formed in the society through the prism of national values 
and interests. National targets translate into practice the protection of national values 
and interests, determine the priorities of internal and foreign policy. 
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Thus, national security is a complex, multi-level, open, dynamic system, which is 
based on the trinity of basic social relations of subjects - the individual, society and 
state. Moreover, the formation and functioning of the system, due to the influence of 
many factors: the historical, geographical, ethnic, demographic, socio-political, 
economic, cultural, religious, etc. 

Based on the content and features of various spheres of society and threats to the 
security of individuals, society and the state, national security can be divided into 
political, economic, social, and military: 

-   Political security is a state of the political system that guarantees the rights and 
freedoms of citizens, social groups and provides a balance of interests, stability 
and integrity of the state, its favorable international situation; 

-    Economic security - is a condition of life of the individual, social group, society 
as a whole, where the guaranteed protection of their material interests of the 
destructive subversion, harmonious and socially oriented economic 
development, provided the state's ability to determine, without external 
interference, ways and forms of economic development; 

-  Social security - is a state of personal development of individual, different groups 
of people, society and the state in which they remain satisfied with their social 
status and relationships within and between them are not confrontational; 

-  Military security - a steady state of security of society and the state against external 
and internal military threats. 

National security depends on many factors, expressed as conditions and factors, 
the identification and registration of which is of decisive importance. In this regard, the 
main task of national security - the protection of national interests from the various 
threats. 

The threat - it's a real, immediate potential for harm to the vital interests. Any threat 
is characterized at least by four major essential traits: it has the highest conversion rate 
of possible damage to reality; it is understood as the intention of one group of subjects 
to cause damage to some other subjects; a demonstration of willingness to commit 
violence for the damage; it is dynamically increased danger. Threat to national security 
it is the possibility of direct or indirect damage to constitutional rights, freedoms, decent 
quality and standard of living of citizens, sovereignty and territorial integrity, 
sustainable development and security. 

Danger - fully aware, but not fatal probability of damage to national interests. 
Sometimes the concept of danger and threat is identified, considering the difference 
between them is negligible. Yet correctly interpreted as a certain probability of the risk 
of damage, the approach of the likelihood to the unit develops the danger into a threat. 
This means that there may be a danger, and the threat will not, and in certain 
circumstances, a danger can reach the nature of the threat. 

Sources of security threats can be of natural, technological and social nature: the 
threat of natural character - it is, above all, the possibility of significant damage caused 
by natural disasters: earthquakes, tsunamis, floods, drought, etc.; manmade threats 
associated with a particular danger in the operation of technical installations: nuclear 
and hydroelectric power plants, chemical, oil, gas and other industries; the threat of a 
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social nature associated with the activities of man, society and the state, which give rise 
to the greatest number of threats for themselves and for the environment through the 
action of various social forces - nations, classes, parties, groups, security forces and so 
on.  

The system of national security of the State is created and developed in accordance 
with the Constitution and other normative - legal acts of the state. The basis of the 
system of national security are forces (subjects) and the means of ensuring of national 
security, implementing measures of a political, legal, organizational, economic, military 
and other measures to ensure national security. The powers of enforcement of national 
security forces, their composition, principles and procedures determined by the relevant 
legislation. In each state, as a rule, establish a special body to coordinate these activities 
(for example, the Security Council of Ukraine.). 

Thus, national security - is an indicator of the state of the nation, which means that 
the combined effect of internal and external negative factors can significantly reduce 
the quality of her life and did not pose a threat to its existence. 

If we abstract from the physical nature of the components of system of national 
security, it is possible to formally assume that this is some functioning system 
performance of which is dependent on proper "normal operation" of its units, which are 
units of 1 - political security, 2 - economic security 3 -, social security, 4 - military 
security. 

Like any of the operating systems, this system is subject to downside risks of the 
normal operation, or in this case the risk of reducing the level of national security, 
depending on the downside risks to the normal operation of the components of the 
system blocks. In our case risk - the probability of an event that has adverse effects on 
the state of national security and caused by negative action of public and other activities, 
emergencies of natural and man-made origin " 

Risks arising while the work of the national security system, are the direct 
consequences of the deterioration of the blocks of the system. To determine the potential 
risks and associated environmental, economic and social impacts one need to make 
probabilistic analysis of states as different blocks, and the system as a whole. To obtain 
generalized patterns it is convenient to use the so-called structural and functional block 
diagrams of national security, enabling to build the whole system like multiple 
interconnected blocks. Thus, the system can be introduced by blocks of - political safety, 
2 - the economic safety, 3 - social safety, 4 - military safety. 

In assessing the reliability of the above shown units by open data [1,3,5], we can 
conclude that the greatest reliability has the first block, followed in decreasing order of 
reliability by 2, 3, and 4 blocks. 

Taking into account the reliability of ranking units, it can be argued that in the 
beginning can partially loose the performance the first block, then 2, 3, and 4 blocks. 

If all blocks of system work properly, the system is in a state S0. In case of 
deterioration of work of the blocks in the same sequence the system will be in states S1, 
S2, S3 and S4. Of particular interest are states of the system in which the deterioration of 
the work of the blocks does not cause the suspension of the entire system, but only her 
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freelance work that affects the quality of the national security state towards its 
deterioration. 

Based on negotiated terms, there is most likely transition of the system from a state 
S1 to a state S2, then to state S3, and then to state S4. From state S2, most likely transition 
of the system to a state S3, and then to a state S4. Similarly, there is most likely transition 
of the system from state S3 to state S4. The transition from a state system with a large 
number to a state with a smaller number believe extremely small. 

Considering the transition system of NS (national security) to possible states S1, 
S2, S3 ... Sn, denoted by  X(t) with the number of state in which the system is at time t. 
Then the transition will be described by random integer function X(t) > 0, whose value 
may equal 1, 2, 3 ... n. This function changes abruptly from one value to the next integer 
at a given time t1, t2 ... tn, being steadily from left to right and forming a Markov chain. 
The probability Pi(k) - is the probability that after step k, at time tk system Si will be in 
any condition where Si = 1, 2, 3, ... n. The probability Pi(k) is called the probability of 
state of  Markov chain. The probability of transition at the k-th step from the state Si to 
state Sj, provided that in step k-1 system was located in a state Si, called the transition 
probability. In the case of right work of all blocks, the system is in a state S0. With the 
deterioration of the work of blocks, the system can move from state to state with the 
number of the block, which begin to work not properly. In our case it will be states S1, 
S2, S3, S4. Initial probabilities, given the fact that the flow of the deterioration begins 
from the block 1, which has the greatest likelihood of rejection will be: P1(0) = 1, P2(0) 
= 0, P3(0) = 0, P4(0) = 0. 

To determine the transition probabilities consider the foregoing that the transition 
probability of the system at any given time will match the number of a block, which is 
in a state of deterioration. The deterioration of the blocks are going by the growing 
numbers forming such transition probabilities: P1-2; P1-3; P1-4; P2-3; P2-4; P3-4. 

The graph of the system can be represented as: 

 
Fig. 1 Graph of structural-functional flowchart of national security system. 

Considering the Markov chain for this case it is easy to see that transition 
probabilities do not depend on the number of step, and depend only from which and in 
which state transition is being made, that is for our case a homogeneous Markov chain. 
Transition probabilities of a homogeneous Markov chains form a square matrix that has 
the form [2]:            
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                                                              (1) 

 

For consideration of our case the structurally functional block diagram of the 
system NS, the graph of which is shown in Figure 1, the matrix of transition probabilities 
will look like: 

                                                             (2) 

If we consider the state of the system at arbitrary times t1, t2 ... t3 after the start of 
the system, in accordance with [2] we have: 
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Where  і = 1…n   і  j = 1…n. 
Calculating the probability for the first step at time t1, we get: 
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For the moment of time t2, on the second step we obtain: 
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For the moment of time t3, on the third step we obtain: 
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       PtPPtPPtPtP 33223222312133
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                             (6)

 

PtPPtPPtPPtPtP 442443234222412134
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In principle it is possible to calculate the probability of the transition of 

deterioration from block to block for each number of steps. However, for practical 
purposes it is enough to count the number of steps one less than the number of units. 

The above said is only one of the parties of the general methodology for analyzing 
risks in the system of NS. 

For specific calculations and assess the adequacy of mathematical models it should 
be considered a certain system of NS and certain probabilities of deterioration of its 
units. Below is an example calculations of transition probabilities deterioration when 
the values of the probability of deterioration are taken in accordance with [1.3], namely: 
P1-1 = 0,02; P2-2 = 0,025; P3-3 = 0,015; P4-4 = 0,005; P1-2 = 0,5; P1-3 = 0,3; P1-4 = 0,2; P2-3 = 
0,6; P2-4 = 0,4; P3-4 = 1. 

Using the relationship (3), (4), (5), (6) it can be obtained the probability value of 
deterioration of the blocks in the states t1, t2, t3. 

Graph of the system will be represented as: 

 
Fig. 2 Graph of a real system NS. 

Conclusion 

Analyzing the results, we can say that while the operation of the system there is 
the greatest likelihood of deterioration in block 1. After rehabilitation of unit and in the 
event of subsequent exploitation of the system there is most likely deterioration of unit 
2, then 4 and then unit 3. 

As can be seen from the graph the most alarming probabilities of deterioration of 
work there are probabilities of blocks 2 - economic security and block 4 - military 
security, which dramatically reduces the likelihood of sustainability of the whole system 
of the National Security. 

Probability of deterioration of the blocks are the probabilities of risks generated by 
internal and external threats to stability of NS and the relative instability of the system 
of NS will be the greater, the more time detection of deterioration of the unit. 
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This study should be viewed only as an initial attempt to consider this problem of 
mathematical modeling of system of NS. The study did not take into account the mutual 
influence of the blocks, which requires additional research and more complex 
mathematics. 
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Abstrakt: 
Na začiatku príspevku autor popisuje paralely medzi Európou pred 1. svetovou vojnou a dnešným 
stavom. Upozorňuje, ako ľahko mohol byť jej potenciál využitý na zabezpečenie rozvoja a dlhodobej 
stability a čo k tomu bolo potrebné. Na historických súvislostiach sa snaží vysvetliť, prečo sa vývoj 
uberal opačným smerom a prečo musel skončiť zničujúcou katastrofou. Poukazuje na nebezpečie 
toho, keď vlády podporujú násilie v zahraničí. Zaoberá sa aj tým, akým spôsobom môžu 
rozvinutejšie národy viesť menej vyspelé a poukazuje na dôležitosť rešpektovania slobody a na 
pôsobenie vzorov. Na príklade Afriky ukazuje, aké škodlivé boli vojenské zásahy európskych 
mocností nielen pre miestne obyvateľstvo, ale aj pre Európanov, ako to vplývalo na ich vzorce 
správania a ako sa to odrazilo v raste napätia a v konfliktoch medzi európskymi mocnosťami, ktoré 
nakoniec vyústili do svetovej vojny. Na záver načrtáva nový systém kolektívnej bezpečnosti 
s predpokladmi získania širokého konsenzu a so schopnosťami eliminovať škodlivé účinky 
propagánd a hybridných vojen. 

Kľúčové slová: Prvá svetová vojna, kolektívna bezpečnosť, obrana, africké kolónie, obchod 
s otrokmi, história 

 
Abstract:  

This report highlights the similarities existing in Europe before WWI and at the present. It suggests, 
how easy the European potential could have been used for its long-term development and stability, 
and what had to be respected in order to achieve that. Through the historical events it tries to show, 
why the actual development went the opposite direction, leading towards the devastating disaster. 
The author shows, how dangerous for the government is when it supports the violence in foreign 
countries. He also shows how effectively can developed nations lead the less development ones 
instead, by examples, and how important is to respect their freedom. On the example of Africa the 
report demonstrates the harm of military interventions not only to local population, but to 
Europeans as well. It shows the negative influence of such violence on the behaviour of European 
population and on rising pressure and conflicts among European Powers, finally leading towards 
the world war. At the end, new system of collective security is proposed, having the ability to receive 
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wider consensus, to eliminate hazardous effects of propaganda and to eliminate threads of hybrid 
wars. 

Keywords: World War I, collective security, defence, Africa colonies, slave trade, history 

 

Úvod 
11. novembra, teda len o niekoľko dní, ubehne 100 rokov od skončenia Prvej 

svetovej vojny (1918). Konfliktu nečakaných a dovtedy nevídaných rozmerov (Graf 1), 
v ktorom sa len v Európe proti sebe postavilo 60 miliónov mobilizovaných obyvateľov 
a ktorý si vyžiadal životy 9 miliónov vojakov a 8 miliónov civilistov. Ukončený (resp. 
prerušený) bol až celkovou vyčerpanosťou, k čomu dopomohla pandémia španielskej 
chrípky, dosahujúca v tom čase najvyššiu mieru úmrtnosti.[6]. 

 

 

Graf. 1 [1]. 

 

Ako je možné, že v najvyspelejšej a v tom čase aj technologicky najsilnejšej časti 
sveta mohlo dôjsť k tak veľkej tragédii, ktorá sa navyše ešte viac stupňovala počas 
Druhej svetovej vojny? Bolo možné tomu zabrániť? A predovšetkým – je dnes možné 
využívať poznatky minulých chýb, aby k niečomu podobnému už nikdy viac nemohlo 
dôjsť? Nachádzať a ponúkať odpovede na uvedené otázky je čiastkovým cieľom 
bezpečnostného projektu, na ktorom autor intenzívne pracuje od roku 2014. Niektorým 
z jeho zistení je venovaný aj tento príspevok. 

1.  Paralely s dnešným stavom 
Situácia krátko pred začiatkom Prvej svetovej vojny (1914) bola vo viacerých 

aspektoch podobná situácii, v akej žijeme dnes. Prevažná väčšina vtedajších, ako aj 
dnešných obyvateľov nemala priame skúsenosti s vojnou, pretože od skončenia 
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napoleonských vojen (1815) sa v Európe neodohral veľký medzinárodný ozbrojený 
konflikt. Hoci k lokálnym ozbrojeným stretom dochádzalo počas 15 ročného obdobia 
na Kryme, v Nemecku a vo Francúzsku, tie skončili v roku 1871, približne v čase 
zjednotenia Nemecka (Graf 2).  

 

 
Graf. 2 [1]. 

 

Ďalšou významnou paralelou, na ktorú chceme poukázať, je rýchlosť 
technologického vývoja. V roku 1870 sa udiala tzv. „Druhá priemyselná revolúcia“. 
V krátkom období došlo k sérii vynálezov v oblasti mechanizácie, metalurgie, diaľkovej 
komunikácie, chémie a dopravy, čo spôsobilo nebývalý rast hospodárstva, životnej 
úrovne a globalizácie. Možnosti uplatnenia nových technológií a masovej výroby 
pochopiteľne neobišli ani vojenský priemysel. Mnohé z dodnes používaných strojov 
na zabíjanie spadajú do tohto obdobia. Ako príklad spomeňme zozadu nabíjané 
rýchlopalné delá, vysokovýbušné protipancierové a delostrelecké granáty, guľomety a 
bojové plyny.  

 

2.  Nevyužitý predvojnový potenciál 
Faktor technologického rozvoja sám osebe bezpečnosť krajín neznížil. Skôr 

naopak, zvýšil ju tým, že výrazne zvýhodnil obrancov oproti útočníkom. Počas prvej 
svetovej vojny sa to naplno ukázalo, keď sa situácia na fronte na dlhé obdobie dostala 
do patovej situácie vyčerpávajúcej zákopovej vojny, pretože dobyť guľometmi 
a ostnatými drôtmi chránené pozície nepriateľa bolo prakticky nemožné. Dovoľujeme 
si preto tvrdiť, že k zničujúcim tragédiám dvoch svetových vojen nemuselo vôbec 
dôjsť. Stačilo, aby európske mocnosti vo svojich bezpečnostných stratégiách kládli 
hlavný dôraz na obranu a samy by útočné vojny nezačínali.  
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Skutočnosť, že sa obidve priemyselné revolúcie odohrali na európskom kontinente, 
prinášala jej obyvateľom netušené možnosti hospodárskeho rozvoja. V priebehu 20 
ročného predvojnového obdobia (1893-1913) vzrástol export Francúzska 2,1 násobne, 
Anglicka 2,4 násobne,  Ruska 2,7 násobne, Nemecka 3,3 násobne a Rakúsko-Uhorska 
3,4 násobne (Graf 3). Pripomeňme, že v tom čase boli ešte európske meny reálne kryté 
zlatom. Tzv. „Zlatý štandard“ prinášal obchodníkom dodatočnú stabilitu a istotu, na 
rozdiel od dnešných ničím nekrytých peňazí.  Medzi historikmi sa obdobie rozmachu 
západnej civilizácie od konca Franko-Pruskej vojny (1871) do začiatku Prvej svetovej 
vojny (1914)  nazýva ako „Belle Époque“, alebo obdobie jej „zlatého veku“. 

 

 
Graf. 3 [7]. 

 

Nové produkty masovej výroby nebolo to najdôležitejšie, čo Európania mohli 
ponúknuť obyvateľom menej rozvinutých národov. V porovnaní so zvyškom sveta  bola 
ich civilizácia v tom čase skutočne najviac vyspelá, a to nielen technologicky, ale aj 
kultúrne a duchovne. Svedčia o tom nahromadené počty umeleckých skvostov 
v literatúre, hudbe, architektúre, atď., rovnako ako aj počty prevratných ideí a objavov 
vo všetkých ostatných odvetviach ľudskej činnosti, dodnes uznávaných alebo 
využívaných na celom svete. Malo by to teda platiť aj o európskom príspevku ku 
globálnej bezpečnosti. 

Pokiaľ by sa európske národy v otázkach bezpečnosti vyvarovali vážnych chýb, 
svoj technologický pokrok by mohli využívať takým spôsobom, že by na celom 
kontinente zavládla éra dlhodobej prosperity a mieru. Ak by sa rozhodujúca časť ich 
jednotlivcov snažila pri všetkej svojej činnosti hľadať a uprednostňovať čestné 
a spravodlivé prístupy, do ktorých okrem férového obchodu patrí aj rešpektovanie 
práv slobodného vývoja iných národov a kultúr, model prosperujúcej a mocnej 
Európy by sa stal doďaleka viditeľným vzorom pre zaostalejšie národy, ktoré by 
sa ho snažili napodobňovať, rešpektujúc pri tom svoje vlastné danosti. Moderné dejiny 
by sa s istotou odvíjali úplne iným smerom a kvalita dnešného života by musela 
dosahovať úroveň, akú si dnes len ťažko dokážeme predstaviť.  

V nasledujúcich častiach sa prostredníctvom vybraných dejinných súvislostí 
pokúsime ukázať, ako nedošlo k využitiu spomínaného a v tom čase skutočne 
jedinečného európskeho potenciálu a čo spôsobilo, že sa vývoj začal uberať opačným 
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smerom, až napokon vyústil do zničujúcej katastrofy. Zameriavame na africký 
kontinent, na ktorom sa zlyhania jednotlivcov a národov prejavovali obzvlášť viditeľne. 
Nemáme priestor na rozoberanie všetkých dejinných súvislostí, ani všetkých tých, čo 
historici pokladajú za dôležité. Vo všetkých udalostiach, ktoré sme doteraz mali 
možnosť preskúmať, sa však objavovali rovnaké vzorce správania, rovnaké, stále 
sa opakujúce chyby.   

 

3.  Analýza vybraných súvislostí na africkom kontinente 
Na africkom kontinente bolo možné vidieť najväčší civilizačný rozdiel, pretože 

ešte v prvej polovici 19. storočia bola veľká časť jeho vnútrozemia nedotknutá. 
Dôvodom bola najmä extrémna miera úmrtnosti Európanov na miestne choroby: z 
každých  1 000 z nich, čo vstúpili do tropických území Afriky, cestu neprežilo od 250 
do 500. Zmenilo sa to po objavení chinínu ako prostriedku proti malárii v roku 1840. 
[8]. Európanom sa náhle otvoril prístup do rozsiahlych neprebádaných oblastí, dlho 
nazývaných „hrobom pre bieleho človeka“. 

3.1. Sloboda národov a moc prirodzených vzorov 
Európania si uvedomovali, že by svojim vplyvom mohli kultúru afrických 

obyvateľov pozdvihnúť. Najmä ak im odtiaľ prichádzali správy o silne zakorenenom 
otrokárstve, o rozšírených praktikách rituálnych ľudských obetí [2] a o ďalších tzv. 
„barbarských zvykoch“. Veľkej podpory sa preto dostávalo misionárskej činnosti. 

Boli to tiež misionári a lekári ako Livingston, čo odvážne otvárali Európanom 
dvere do vnútrozemia ako prví. Na mnohých miestach si dokázali získať rešpekt 
miestnych obyvateľov a kráľov. Okrem toho, že ich liečili, zavážili aj snahy 
o spoznávanie a toleranciu miestnych kultúr, učenie sa ich jazykov a tiež to, že cestovali 
nenápadne, bez sprievodu vojakov. Uplatňované spôsoby sa však radikálne zmenili po 
tom, čo si európske mocnosti začali presadzovať a upevňovať moc a nadvládu nad 
miestnym obyvateľstvom prostredníctvom dominantnej vojenskej sily. 

Nie je vôbec jedno, akým spôsobom sa zrelšie  národy snažia viesť národy menej 
vyspelé. Pre dosiahnutie úspechu je potrebná vysoká schopnosť empatie k miestnym 
kultúram, zvykom a hodnotovým rebríčkom. Pracovať by sa malo s najzrelšími 
a najmúdrejšími jednotlivcami, ktorí sú najbližšie k pochopeniu toho nového, čo by im 
skutočne mohlo priniesť prospech, a čo by potom mohli odovzdávať ďalej ako 
prirodzené autority. Takéto pochopenie však väčšine Európanom, pyšným na svoju 
kultúru a vo svojich teóriách tzv. „Sociálneho darvinizmu“ vidiacich samých seba na 
špičke civilizačného vývoja -  úplne chýbalo. Namiesto toho, aby pracovali 
predovšetkým so zmienenými vodcami, zakladali misionárske školy pre deti. Vštepovali 
im v nich nezmyselnosť starých povestí a zvykov, čo poznali od svojich rodičov. Vo 
svojej čistote vzhliada dieťa s úctou a obdivom na svojich rodičov. Rodičia tak môžu 
svoje deti ľahko vychovávať a pozvoľna viesť k tomu, čo samy pokladajú za najlepšie. 
Napriek najlepšej vôli však misionárske školy rozbíjali tento prirodzený a na dôvere 
založený vzťah, tak dôležitý pre správny vývoj morálnej osobnosti dieťaťa. Nové 
generácie detí boli tým doslova vytrhnuté zo svojich koreňov.  

Vincent Khapoya k tomu napísal: „Misionárske školy učili, že Európania sú 
v Afrike pre dobro afrického obyvateľstva a preto, aby ich pozdvihli zo štádia 
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barbarstva. Odrádzali od afrických zvykov. V misionárskych školách boli tiež zakázané 
miestne jazyky. Dedičstvo Afričanov bolo zosmiešňované a potlačované. Cieľom bolo 
pretvoriť Afričanov na novú identitu tým, že od nich vyžadovali, aby používali nové, 
kresťanské mená. Z čias, keď som ešte chodil do koloniálnej školy, si spomínam na 
afrického študenta, ktorý bol na svoje africké meno hrdý. Trval na tom, že si ho ponechá, 
čím riskoval tvrdý trest alebo dokonca vylúčenie. [3]. 

Vincent Khapoya vo svojej knihe poskytuje množstvo dôkazov toho, ako európske 
snahy o pozdvihnutie a pomoc  africkému kontinentu nielenže zlyhali, ale priniesli 
pravý opak. Popisuje, ako rozvrátili tradičný spôsob obživy, čo niekedy viedlo až 
k hladomorom. Upozorňuje pritom na neschopnosť Európanov nájsť pre svoje 
podnikateľské aktivity africkú pracovnú silu, čo potom koloniálne vlády riešili 
zavádzaním nútených prác. Popisuje pritom najrôznejšie druhy uplatňovaných 
mechanizmov prinútenia od nenápadných ekonomických „nástrojov“ zdanenia 
európskymi menami (ktoré bolo možné získať len prácou pre európske spoločnosti) až 
po masovo uplatňované najhrubšie formy násilia v belgických kolóniách, v ktorých sa 
prejavovala pre nás až nepredstaviteľná miera brutality. [3]. 

Na týchto príkladoch, ktoré v očiach európskeho obyvateľstva aspoň v 
počiatočných fázach vyzerali, že Afričanom môžu priniesť prospech, sme chceli ukázať, 
aké dôležité je rešpektovanie slobodnej vôle a slobodného vývoja jednotlivcov 
a národov. Zmena dlhodobo zaužívaných spôsobov sa nedá vynútiť. Vyžaduje veľké 
úsilie, ktoré však ochotne bude chcieť vyvinúť ten, kto vidí, aký veľký prospech mu 
môže zmena priniesť. A vidieť ho môže na vyspelejších alebo zrelších národoch 
a jednotlivcoch, v ktorých môže vidieť vzor. Platí tu rovnaký princíp účinného vedenia, 
ako keď dieťa v dôvere nasleduje svojich rodičov. V Afrike však, žiaľ, nebol 
uplatňovaný. Práve naopak. Mohli sme  sledovať, ako sa Európania stále viac 
vzďaľovali od príkladnosti, ktorou by Afričanov mohli viesť k hodnotám svojej 
vlastnej kultúry.  

Aj najtalentovanejší misionári museli v Afrike zlyhať v šírení hodnôt, ktoré 
„primitívni“ Afričania na Európanoch nevideli. Okrem dokonalejších zbraní (ktorými 
k odvahe vedení africkí bojovníci pohŕdali, pretože v nich videli zbrane „zbabelcov“) 
a niekoľkých ďalších výdobytkov techniky nemali ani vidieť čo. Pokiaľ by sa totiž 
v európskej populácii ujala čo i len jediná Kristova myšlienka, napríklad tá o „videní 
triesky v oku blížneho a prehliadaní brvna vo svojom“ natoľko, že by sa podľa nej aspoň 
v kritických situáciách riadili, k tragédii  Prvej svetovej vojny by nikdy nemohlo dôjsť. 
Jednoducho by nenašiel podporu nikto, kto by ju chcel začať.  

3.2. Obchod s otrokmi 
Nedá sa namietať proti tomu, že by väčšine Európanom, ktorí do Afriky 

necestovali, a preto ani nevedeli, čo sa tam v skutočnosti deje,  chýbali myšlienky 
na pomoc Afričanom. Hovoríme pritom o „lepšej“ časti populácie, ktorá nebola 
ľahostajná k osudom cudzích národov. Okrem toho, že podporovali snahy o ich 
kultúrne pozdvihnutie, podpore sa tešili aj argumenty pozdvihnutia hospodárskej 
a technologickej úrovne. Z toho čerpali vlády, ktoré v Afrike de facto budovali 
kolónie. Na tieto účely si im blízke obchodné spoločnosti najímali cestovateľov, akým 
bol napríklad novinár Stanley. Cieľom bolo preskúmať nové územia a následne získať 
písomné koncesie od čo najviac miestnych kráľov a kmeňových vodcov - ktorí často 
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nevedeli čítať ani písať. Prostredníctvom nich sa potom daná vláda snažila vydobyť si 
svoje výlučné územné nároky v očiach iných európskych veľmocí. 

Pri tejto súvislosti pokladáme za dôležité uviesť, že (možno aj tie isté) európske 
obchodné spoločnosti s Afričanmi obchodovali už celé stáročia pred tým. 
Najrozšírenejšou výmennou „komoditou“  boli ... otroci. Rozsah obchodu s nimi bol 
neuveriteľný, doslova devastujúci život miestnych obyvateľov. Organizácia spojených 
národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vo svojej publikácii odhaduje, že 
pokiaľ by neexistoval obchod s otrokmi, počet domorodých obyvateľov v Afrike  by v 
polovici 19. storočia dosiahol až dvojnásobný počet, t.j. o sto miliónov viac! [10]. 

Obchod s africkými otrokmi by nemohol byť až taký rozsiahly, pokiaľ by do neho 
neboli zapojené všetky vtedajšie európske námorné veľmoci (Graf 4). Vytvárali hlavný 
dopyt po otrokoch, ktorých dovážali do svojich kolónií. Neustále ich museli dopĺňať 
kvôli vysokej úmrtnosti v ťažkých podmienkach plantáží, spôsobených stretom troch 
dovtedy izolovaných svetov. Tie africké kráľovstvá, ktoré sa na otrasnej činnosti 
nechceli podieľať, stavali európski obchodníci do mimoriadne nevýhodného postavenia. 
Za otrokov platili strelnými zbraňami, prostredníctvom ktorých si potom 
najbezohľadnejšie kráľovstvá, podnikajúce otrokárske výpravy, mohli ľahko rozširovať 
moc.  

 

 
Graf 4 [11]. 

 

Trvalo veľmi dlho, kým bol obchod s otrokmi v Európe zakázaný. Prvý zákaz sa 
podarilo presadiť v Dánsku až v roku 1792, neskôr v Anglicku (1807), Francúzsku a v 
Holandsku (1815) a nakoniec v Portugalsku (1830). Ilegálne obchody s otrokmi však 
pokračovali aj naďalej. Britské kráľovské námorníctvo, ktoré si len krátko pred tým 
potvrdilo námorné prvenstvo po zdrvujúcej porážke spojených francúzskych a 
španielskych námorných síl vo vojne s Napoleonom (1805), sa otrokárske lode pokúšalo 
blokovať. Podarilo sa mu chytiť len 4% z nich. [10]. Je otázkou, do akej miery sa pod 
nízku mieru úspešnosti podpísala skorumpovanosť alebo neochota zúčastnených 
zastaviť tento mimoriadne „výnosný“ obchod na všetkých stupňoch, pretože im museli 
byť známe miesta európskych prístavných pevností v Afrike, pri ktorých k  obchodom 
s otrokmi dochádzalo. Každopádne tak pod zámienkou hľadania otrokov mohlo Britské 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

15
01

15
11

15
21

15
31

15
41

15
51

15
61

15
71

15
81

15
91

16
01

16
11

16
21

16
31

16
41

16
51

16
61

16
71

16
81

16
91

17
01

17
11

17
21

17
31

17
41

17
51

17
61

17
71

17
81

17
91

18
01

18
11

18
21

18
31

18
41

18
51

18
61

M
ie

ra
 ú

m
rt

no
st

i p
oč

as
 p

re
vo

zu

Po
če

t p
re

pr
av

ov
an

ýc
h 

ot
ro

ko
v

Zaznamenaný počet prevážaných otrokov po Transatlantickej ceste podľa vlajky 
v rokoch 1501-1866 

Španielsko / Uruguaj
Portugalsko / Brazília
Veľká Británia
Holandsko
U.S.A.
Francúzsko
Dánsko
Úmrtnosť počas plavby (pravá os)

Vlajka lode (ľavá os): Zdroj: The Trans-Atlantic Slave Trade Database 
(www.slavevoyages.org), vlastné prepočty a graf.
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kráľovstvo prehľadávať lode nepriateľov či konkurentov a mapovať ich obchodné 
aktivity. 

Hlboko zakorenený obchod s otrokmi a jeho využívanie vypovedal o tom, kam až 
dokáže dospieť miera ľudskej bezohľadnosti voči cudziemu utrpeniu v snahách o 
hromadenie materiálnych prostriedkov a rozširovanie moci. Jeho následkom však 
morálny úpadok pokračoval ešte hlbšie. Výstižne to vyjadril Victor Schoelcher: „V 
spoločnosti s otrokmi budeme vždy svedkami hrozných nešťastí, ktoré vyplývajú z jej 
spôsobu života a ktoré sú pre ňu príznačné, a ku ktorým by nemohlo dochádzať v stave 
slobody. Pretože otroctvo je stavom násilia, nie je možné, aby z neho nevyplývali zúfalé 
násilné činy. Otroctvo kazí charakter otrokára, rovnako ako aj charakter otroka. Kazí 
dokonca aj dobrého človeka tým, že mu umožňuje ľahko páchať bezprávie a zneužívať 
neobmedzenú moc v rozsahu, v akom sme to mohli vidieť.“ [4]. 

Z toho všetkého vyplýva, ako veľmi sa obchod s otrokmi podpísal na zhoršovanie 
bezpečnosti. Podobné je to pri iných druhoch násilia. Každá spoločnosť, ktorej vláda 
uplatňuje alebo podporuje násilie hoci aj ďaleko v zahraničí, znižuje bezpečnosť 
všetkých svojich obyvateľov. O podpore násilia možno hovoriť aj vtedy, keď vláda 
toleruje zločinné správanie svojich obyvateľov. Dôležité len je, aby voči nim 
zakročovala len na svojom vlastnom území.  

Dnešné vzorce správania sa veľmi nelíšia od tých, čo existovali pred Prvou 
svetovou vojnou. Násilie sa darí udržať na spoločensky akceptovateľnej úrovni len 
vďaka pôsobeniu silných policajných a ďalších bezpečnostných zložiek. Preto sú útoky 
silnejšieho štátu proti nim obzvlášť veľkým zločinom.  

Zatiaľ sa nám nepodarilo presadiť všeobecný zákaz vmiešavania sa silou do 
záležitostí iných štátov, hoci vieme, aký významný vplyv na globálnu bezpečnosť 
by muselo mať už len jeho všeobecné rešpektovanie. Dnešná spoločnosť sa v tom 
nachádza v podobnej situácii ako v časoch, keď ešte nebol zakázaný obchod s otrokmi. 
Riziko, že sa tento obchod mohol pri absencii zákazu nekontrolovateľne rozrastať, 
nadobudlo vtedy reálnu podobu. 

3.3. Závod o Afriku 
Ďalším príkladom toho, keď chýbajúci zákaz zločinov umožnil ich 

nekontrolovateľný, tentokrát doslova horúčkovitý nárast, bol fenomén tzv. “Závodu 
o Afriku“. Išlo v ňom o vojenské podmaňovanie si cudzích národov s cieľom 
rozširovania území o nové kolónie. Kým v roku 1870 bolo kolonizovaných len 10% 
územia Afriky [12], v roku 1914 už bolo celé územie (s výnimkou Etiópie a Libérie) 
rozdelené medzi kolónie Belgicka, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, 
Portugalska a Španielska.  

Ako sme naznačili, ešte v šesťdesiatych rokoch 19. storočia bola európskymi 
veľmocami kontrolovaná len malá časť afrického územia pri pobreží a tento stav bol po 
dlhé obdobie viac-menej stabilný. Jedným z takých území bola pôvodne holandská 
a neskôr britská kolónia na Kapskom polostrove. V roku 1869 boli severne od nej 
objavené rozsiahle náleziská diamantov. Keď do oblasti začalo prúdiť veľké množstvo 
prospektorov, zachvátených „diamantovou horúčkou“, začala Britská vláda rozmýšľať, 
akým spôsobom by si o spomínané územia mohla rozšíriť svoj výlučný vplyv. Miestne 
slobodné a (na africké pomery) mocné kráľovstvá a zjednotené kmene, ktoré sa postavili 
na odpor (najmä Zuluovia a Xhosovia), krvavo potlačila, po čom si ich územia pripojila 
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k svojim kolóniám (1879). Napriek silnému odhodlaniu, odvahe a mnohopočetným 
prevahám nemali ich kopije a štíty šancu proti guľometom. Tých niekoľko kusov 
strelných zbraní, ktoré sa v ich radoch nachádzali, im na výhode nepridalo, pretože išlo 
o staré, pomalé a spredu plnené kusy, vystavujúce svojich vlastníkov v boji zvláštnemu 
nebezpečiu, pretože ich bolo potrebné nabíjať postojačky.  

Masové angažovanie Britských vojsk v Afrike s cieľom získavania nových kolónií 
výrazne prispelo k tomu, že sa tak začali správať aj iní. Obzvlášť negatívnu úlohu 
zohrala skutočnosť, že išlo o najsilnejšiu námorná veľmoc v roli „svetového policajta“. 

3.4. Suezský prieplav 
Na tomto poslednom príklade si ukážeme celkovú atmosféru myslenia v predvečer 

svetovej vojny. Môžeme pri tom vidieť, ako jednotlivé mocnosti neustále 
vyhodnocovali a porovnávali svoje sily, hľadajúc slabiny „nepriateľov“, na ktoré by 
mohli zaútočiť.  

Jednou z myšlienok, ako by súperiace mocnosti dokázali oslabiť výhodu Britskej 
námornej dominancie, bolo skrátenie cesty, ktorou by ostatné mocnosti mohli dosiahnuť 
pobrežie Indie. Pretavilo sa to do zámerov vybudovať na území dnešného Egypta 
Suezský prieplav. Myšlienku chcel zrealizovať už Napoleon Bonaparte po dobytí Egypta 
(1799). Vtedy ešte stále považoval svoju pozemskú armádu za neporaziteľnú. 
V plánovanej invázii do ostrovnej Británie mu však zabránilo jej námorníctvo 
a nepomohli ani ekonomické sankcie po tom, čo v celej Európe „vydal“ zákaz 
obchodovania s touto krajinou. 

Suezský prieplav desať rokov budovala akciová spoločnosť. Po dokončení (1869) 
ho mala spravovať nasledujúcich 99 rokov, po čom bola správa prieplavu prisľúbená 
miestnej vláde. Majoritným vlastníkom akciovej spoločnosti (53%) boli francúzski 
súkromní investori.  Egyptsko-sudánska vláda vlastnila v čase otvorenia prieplavu 44%.  

Vtedajší Egyptsko-sudánsky miestokráľ Ismail Pasha bol jedným z tých, pre 
ktorých bol európsky rozvoj veľkým vzorom. Tomu zodpovedali rozsiahle investície na 
modernizáciu krajiny a propagáciu európskej kultúry. Blízke mu však bolo aj európske 
myslenie o „šírení pokroku“ za hranice, následkom čoho si snažil rozšíriť svoje územie 
na úkor Etiópie. Preto sa s ňou dostal do vyčerpávajúceho vojnového konfliktu. 
Rozsiahle investície a náklady na vedenie vojny priviedli jeho vládu na pokraj bankrotu.  

Je pochopiteľné, že okrem Francúzska sa o vplyv nad investíciou usiloval aj jeho 
„tradičný“ nepriateľ – Anglicko. Zatiaľ sa to prejavilo len vo finančnej oblasti: 
francúzske a anglické subjekty sa stali najväčšími veriteľmi hlboko zadlženej egyptsko-
sudánskej vlády. Z tejto pozície si u nej vynucovali rôzne koncesie, nepopulárne medzi 
miestnym obyvateľstvom. Zároveň to však prehlbovalo aj napätie medzi európskymi 
veľmocami. Po prehranej Francúzsko-pruskej vojne (1871) oslabené Francúzsko 
nedokázalo Britskej vláde zabrániť odkúpeniu podielu Egyptsko-sudánskej vlády 
v spoločnosti spravujúcej Suezský prieplav.  To okamžite vyvolalo celý rad priamych 
intervencií súperiacich veľmocí v Egypte a Sudáne. Keď potom v Egypte vypuklo 
protieurópske nacionalistické povstanie, Francúzom a Britom (ktorí už v Egypte mali 
svoj strategický záujem a investíciu) sa reakcie Ismaila Pashu proti povstalcom nezdali 
dostatočne tvrdé. Podnikli preto kroky, ktoré vyústili do jeho zosadenia (1879).  
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Egypt a Sudán boli v tom čase súčasťou kolónií Osmanskej ríše. Po prehratej 
Rusko-Tureckej vojne (1878) však došlo k jej oslabeniu. Zvyšné Európske mocnosti 
predpokladali, že pokiaľ by si osmanské kolónie zabrali pre seba, Osmanská ríša sa 
nebude môcť brániť. V roku 1881 tak Francúzi obsadili a k svojim kolóniám pripojili 
Tunisko. Angličania sa obávali, že by to isté mohli spraviť aj s územím Egypta. [8]. 
Preto radšej Egypt obsadili a ku svojim kolóniám pripojili oni (1882). 

 

4. Dôsledky podmaňovania si cudzích národov 
Na katastrofe Prvej svetovej vojny sa ukázala krátkozrakosť politiky 

podmaňovania si cudzích národov. Európske koloniálne mocnosti museli viesť časté 
a vyčerpávajúce vojny nielen v zámorí (Graf 5), ale sa dostávali do konfliktov aj medzi 
sebou. To všetko by muselo odpadnúť, pokiaľ by v obchodných aktivitách plne 
rešpektovali slobodu rozhodovania miestnych obyvateľov a ich spoločenských štruktúr. 
Všetkým stranám by z toho musel plynúť len prospech a mohla by sa posilňovať 
ich vzájomná dôvera. 

 

 
Graf 5 [1]. 

 

Takto však dochádzalo len k eskalácii násilia. Zbytočné je pri tom uvádzať, ako 
negatívne to ovplyvňovalo myšlienkové pochody a vzorce správania obyvateľov 
všetkých zúčastnených strán, ako pritom padala jedna morálna hranica za druhou a ako 
sa to čas od času prejavovalo v zločinoch na miestnom civilnom obyvateľstve, v 
hromadných vraždách cudzincov, v genocídach, a pod.. Jedným zo svedkov podobných 
incidentov bol írsky novinár George Lynch. Išlo o krvavý konflikt tzv. Boxerského 
povstania v Číne, podporovaný miestnou cisárovnou. Na jeho potlačenie (1900) sa 
spojili vojská Francúzska, Japonska, Nemecka, Rakúsko-Uhorska, Ruska, Talianska, 
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USA a Veľkej Británie. Pri pozorovaní „trestných výprav“ spojencov po potlačení 
povstania George Lynch napísal: „Sú veci, o ktorých nesmiem písať, a ktoré ani nemôžu 
byť v Anglicku vytlačené, pretože v ich svetle by sa táto naša Západná civilizácia 
ukázala len ako pozlátko zakrývajúce divochov.“ [5]. 

Je až nepochopiteľné, ako ľahko sa znepriatelené mocnosti dokázali spojiť, potom 
zase bojovať proti sebe a o niečo neskôr sa znovu spojiť, hoci aj proti dovtedajšiemu 
spojencovi. Pochopiteľne to prispievalo len k atmosfére všeobecného strachu 
a nedôvery, nielen k rozmáhajúcemu sa cynizmu v zahraničnej politike. Vízia, že by sa 
spoločnosť začala uberať po ceste poctivých hodnôt, schopných priniesť dlhodobú 
prosperitu a skutočnú moc, sa javila byť stále vzdialenejšou utópiou. 

 

5. Vznik Prvej svetovej vojny 
V atmosfére všeobecnej nedôvery a strachom živenej nevraživosti veľmoci citlivo 

vnímali akúkoľvek zmenu alebo udalosť, ktorá by mohla prispieť k „zmene pomeru síl“. 
Obzvlášť intenzívne pôsobil vplyv vedecko-technickej revolúcie a predpoklady, že 
zavedenie nových strojov na zabíjanie by pomer síl mohli zmeniť revolučným 
spôsobom. Výsledkom bol závod v zbrojení a ešte väčšie snahy o kolonizáciu, od ktorej 
sa očakával aj zvýšený príliv zdrojov do štátnych pokladníc. Bolo len otázkou času, 
kedy vojenské vedenie technologicky a takticky jednej z najprogresívnejších veľmocí 
dospeje k záveru, že „nadobudli nad ostatnými vojenskú prevahu, ktorá však časom 
pominie“. [13]. Náčelník generálneho štábu Nemecka Moltke v roku 1913 napísal 
svojmu cisárovi: „Musíme mať na pamäti, že proti naším silám, ktoré zostávajú na 
východe, bude namierená ofenzíva takmer celej ruskej armády; presnejšie ruskej 
armády, ktorá bude pravdepodobne od roku 1917 plne vybavená a vyzbrojená 
moderným spôsobom, a ktorá bude schopná prejsť hranice v najkratšom čase“. V júni 
1914 zase prehlásil: „Pokiaľ sa situácia nakoniec dostane do varu, sme pripravení. Čím 
skôr sa to stane, tým lepšie pre nás.“ [9]. 

Aj vedenie Rakúsko-Uhorska vopred uvažovalo s vojnou zo Srbskom pre jeho 
podporu separatizmu, ktorý ohrozoval prežitie tejto mnohonárodnostnej monarchie. 
V roku 1913 sa rozhodla, že „jedine sila môže vyriešiť tento problém“. [13]. Neskorší 
atentát na Franza Ferdinanda a jeho manželku v Sarajeve (28 jún 1914) poslúžil ako 
zámienka.  

V každom prípade však Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku (28.júl) až po 
tajnom ubezpečení Nemecka, že ho v tom bezpodmienečne bude podporovať, keďže sa 
počítalo s intervenciou Ruska ako Srbského spojenca. [14]. Na vyhlásenie vojny Rusko 
rýchlo reagovalo vyhlásením mobilizácie (31. júl). Nemeckou „odpoveďou“ Rusku bolo 
to, že mu ihneď nato (1 august) vyhlásilo vojnu a potom vyhlásilo vojnu Francúzsku (3. 
august). 

4. augusta nemecké vojská podnikli inváziu do Belgicka, aby cez jeho územie 
mohli zaútočiť na Francúzsko. Išlo však o krajinu so štatútom neutrality, ktorú sa 
zaviazala garantovať (spolu s Nemeckom a Francúzskom) aj Veľká Británia (1839). Tá 
preto ešte v ten istý deň vyhlásila Nemecku vojnu (4 august). 

Napriek tomu, že v Európe existovalo pred tým dlhé obdobie mieru 
a existovala tu aj pomerne silná oponentúra voči vojne, mimoriadne rýchly spád 
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udalostí ju úplne paralyzoval. Od vyhlásenia vojny Srbsku, čo vyzeralo len ako 
lokálny konflikt, až po situáciu, keď sa celá Európa nachádzala vo vojnovom 
rozpoložení a prebiehali intenzívne boje, uplynulo len sedem dní!  

Za zmienku stojí skutočnosť, že srbská armáda rakúsko-uhorské vojsko na svojom 
území po 33 dňoch porazila. Európske mocnosti však už začatú vojnu medzi sebou 
nehodlali alebo nedokázali zastaviť. 

 

Záver 
Približne v polovici 19 storočia bol Európe daný veľký potenciál, ktorého využitie 

by jej národom mohlo zabezpečiť dlhé obdobie stability a prosperity. V otázkach 
bezpečnosti k tomu dopomáhal aj technologický pokrok, pretože mimoriadne 
zvýhodňoval obrannú politiku pred útočnou.  

Historický vývoj sa, žiaľ, uberal opačným smerom. Namiesto toho, aby sa 
Európania vynasnažili vyvážiť rastúcu technologickú vyspelosť vyspelosťou morálnou, 
význam morálnych aspektov podcenili. V praxi to znamenalo, že svoju prevahu začali 
zneužívať na podmaňovanie si cudzích národov. Ukázalo sa to ako nebezpečné, obrátilo 
sa to proti nim. Mechanizmus, ktorý nakoniec vyústil do Prvej svetovej vojny, možno 
popísať približne takto: Tam, kde sa voči tomu nekladú bariéry, a neexistuje ani 
pociťované riziko trestu, sa v spoločnosti prejavujú stále bezohľadnejšie a brutálnejšie 
činy. Ich rozsah a intenzita sa pri ponechaní voľnému priebehu zvyšujú. Postupne rastie 
vplyv a početnosť tých, čo z nich priamo alebo nepriamo profitujú. Negatívne sa mení 
aj myslenie ľudí, rastie stav nedôvery a strachu, takže situácia môže dospieť až k 
zničujúcim katastrofám.  

Pre súčasnú bezpečnostnú politiku z toho vyplývajú nasledujúce praktické závery 
a odporúčania: 

- Pre zlepšenie globálnej bezpečnosti a zastavenie pokračujúceho trendu 
degradácie je potrebné presadiť všeobecný zákaz vmiešavania sa silou do 
záležitostí iných štátov. 

- Tento zákaz však nemôže byť vynucovaný silovými zásahmi cudzích mocností 
na území štátu, vnímaného ako agresor. Bolo by to len ďalšie vmiešavanie sa 
silou do vnútorných záležitostí iných. To by existujúce konflikty a problémy len 
prehĺbilo. Vo všetkých prípadoch, ktoré sme mali možnosť hlbšie preskúmať, 
vyvolali takéto zásahy opačný efekt, ako bolo pôvodne zamýšľané. Zvýšili 
podporu extrémistických skupín alebo zločineckých režimov u miestneho 
obyvateľstva. Prvá svetová vojna umožnila presadenie sa „Boľševikov“ v Rusku. 
Prítomnosť sovietskych vojsk v Afganistane zase umožnila nástup Talibanu. 
Aktivity francúzskych a neskôr amerických vojsk vo Vietname zase vytvorili 
radikálny VietKong a podporu režimu komunistickej Kórei, a pod.. 

- Vyššie zmienené príklady jasne hovoria o zlyhaní vojenských intervencií hoci aj 
najväčších mocností sveta. Bolo len otázkou času, kedy sa to obrátilo proti nim. 
Obavy, typu: ak nebudeme „podporovať“ naše záujmy v niektorom regióne, 
„podporí“ ich niekto iný sú preceňované.  
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- Pravidlo zákazu vmiešavania sa silou by malo byť rozšírené o zákaz predaja 
moderných zbraní aspoň do nestabilných krajín a vojnových zón. Takáto 
podpora jednej strany v konflikte je tiež vážnym silovým zásahom do vnútorných 
záležitostí cudzieho štátu. 

- Rešpektovanie zákazu vmiešavania sa silou do záležitostí iných štátov 
neznamená nečinnosť voči zločincom alebo škodlivým javom v zahraničí 
a dokonca ani voči vládam, ktoré sa tak správajú. Aktivity namierené voči nim 
sa však nesmú uskutočňovať na území cudzieho štátu, musí ísť o opatrenia 
domáceho štátu. Ponúka sa k tomu množstvo nástrojov od verejných vyhlásení 
po ekonomické sankcie (ktoré tiež regulujú správanie na domácom území).  

- Na svojom vlastnom území má však každá krajina nielen právo, ale aj povinnosť 
chrániť si svoje hodnoty tým, že nedopustí, aby ich porušovali ani žiadni 
cudzinci. To predpokladá budovanie účinnej obrany. Pokiaľ budú štátom 
chránené hodnoty skutočne prospešné, a spoločnosť sa bude podľa nich riadiť, 
odrazia sa na jej rozvoji a v konečnom dôsledku aj na jej sile, čím si získa rešpekt 
u iných. Stane sa vzorom pre obyvateľov krajín s menej hodnotnými alebo 
dokonca zločinnými režimami, ktoré potom budú chcieť sami zmeniť, nebudú im 
dávať svoju podporu. Takéto pôsobenie je oveľa silnejšie, ako vojenské 
intervencie. 

- Každá vláda, ktorá chce účinne prispieť k zlepšeniu národnej a tiež globálnej 
bezpečnosti, nemusí preto klásť hlavný dôraz na budovanie drahých zariadení 
a ozbrojených síl schopných útokov ďaleko v zahraničí. O to väčší dôraz však 
môže klásť na tvorbu štruktúr, čo dokážu účinne chrániť domáce územie. 
Pochopiteľne tomu bude musieť byť prispôsobený aj vývoj vojenskej techniky, 
zbraní, zariadení a taktík, z ktorých niektoré môžu byť úplne nové a nenápadné. 
Môže sa tým zvýšiť aj efektivita vynaložených prostriedkov na obranu. Rýchlo 
napredujúci technologický rozvoj neuprednostňoval obranu pred útokom len 
v čase pred Prvou svetovou vojnou. Uprednostňuje ju aj dnes. Je len potrebné sa 
viac na to zameriať. 

- Globálny systém bezpečnosti založený na zákaze vmiešavania sa silou, ktorý by 
sa zaviazali rešpektovať a chrániť všetky krajiny, alebo aspoň ich rozhodujúca 
časť, musí byť oveľa účinnejší, ako sú spojenecké zmluvy a prísľuby, pretože 
tieto sa v histórii ukázali ako nestále a nespoľahlivé. V zahraničnej politike boli 
tiež príčinou nejedného osudovo chybného rozhodnutia. V kritických okamihoch 
sa každá krajina snažila presadzovať predovšetkým svoj vlastný záujem. Každý 
jeden má však záujem na tom, aby nedochádzalo k rozširovaniu konfliktov a aby 
bola oslabovaná moc všetkých cudzích agresorov.  

- V rešpektovaní vyššie načrtnutých princípov nás nesmie obmedzovať ani 
členstvo v NATO. Pokiaľ by tomu tak bolo, nezvýšilo by našu bezpečnosť, ale 
by ju naopak, znížilo. Kým členstvo trvá, je preto nevyhnutné, aby sme všetky 
možnosti z neho vyplývajúce (napríklad právo veta) využili na ovplyvňovanie 
tejto organizácie, aby aj ona ako celok vyššie načrtnuté princípy rešpektovala. 
Pomohlo by to nielen nám, ale aj všetkým ostatným členom.   

- Tento nový systém kolektívnej bezpečnosti má pre svoju jednoduchosť 
a preukázateľný pozitívny dopad veľké predpoklady získania širokého 
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konsenzu a tým aj životaschopnosti a má tiež schopnosť ukázať skutočných 
agresorov, proti ktorým bude môcť byť vyvinutý účinný tlak. Okrem toho má 
schopnosti eliminovať škodlivé účinky propagánd a hybridných vojen. 
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Anotace: 

Předložený příspěvek je zaměřen na problematiku omezování základních lidských práv a svobod 
v souvislosti s aplikací tzv. krizových stavů. Jedná se o analýzu především české právní úpravy. 
V kontextu lidských práv lze pojednávat o pasivní podobě (povinnost strpět určitá omezení, tak o 
podobě aktivní (povinnost poskytnout věcné prostředky či osobní pomoc). V prvé části příspěvku je 
rozvedena problematika ochrany lidských práv v České republice s nutným evropským a 
mezinárodním přesahem. Ve druhé části příspěvku je provedena bližší specifikace nástrojů, kterými 
disponují kompetentní osoby v souvislosti s řešením krizových situací. 

Klíčová slova: Limitace, právo, krizová situace, mimořádná událost, ochrana, proporcionalita, 
svoboda. 

 

Abstract: 

The submitted contribution focuses on the issue of the limitation of basic human rights and 
freedoms in connection with the application of so-called crisis situations. This is an analysis of 
the Czech legislation in particular. In the context of human rights, it is possible to deal with the 
passive form (the obligation to tolerate certain restrictions and the active form (the obligation to 
provide material means or personal assistance). of the second part of the paper is made a more 
detailed specification of the tools available to competent persons in connection with the solution 
of crisis situations. 

Key words: Limitation, law, crisis situation, emergency situation, protection, proportionality, 
freedom. 
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Úvod 

Zpravidla se jedná o situace, které vznikají nezávisle na lidské vůli, pokud budeme hovořit 
o tzv. přirozených povodních (silný déšť či chod ledů) a ne o zvláštních (teroristický útok 
či porucha vodního díla). Při takových situacích jsou na straně jedné omezována základní 
lidská práva a svobody, na straně druhé je potřeba chránit základních lidská práva a 
svobody, tj. životy, zdraví, majetek a životní prostředí. V předložené příspěvku se 
pokusím tuto problematiku shrnout a logicky uspořádat v kontextu vnitrostátního režimu 
ochrany lidských práv. 

Současná úroveň ochrany lidských práv 
Lidská práva a základní svobody v této souvislosti hrají dvojí úlohu. Na straně jedné 
vyžadují od státu, resp. orgánů veřejné moci, aby zakročily k odvrácení případného 
ohrožení chráněných hodnot. Mezi ně patří právě život a zdraví, dále pak majetek. 
V širším smyslu pak mezi tyto hodnoty patří také zájem na ochraně a udržení veřejného 
pořádku, který je předpokladem pro efektivní ochranu ostatních hodnot. Mezi takové 
hodnoty, které je nutno chránit patří i životní prostředí, což je garantováno v článku 35 
Listiny základních práv a svobod. Na straně druhé představují lidská práva a svobody 
určitá omezení pro případné zásahy ze strany orgánů veřejné moci, neboť stanoví limity, 
které musí státní moc dodržovat a respektovat. 

Co se týče prvního aspektu, již před delší dobou se prosadila koncepce lidských práv 
založená na tom, že stát je povinen se nejen zdržet případných zásahů do postavení 
jednotlivce a je povinen nenarušovat jeho autonomii (status negativní), nýbrž je také 
povinen aktivně zakročit za účelem ochrany ohrožených práv (status pozitivní, resp. 
pozitivní povinnost státu přijmout potřebná omezení – ve vztahu k ochraně vlastnického 
práva např. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1735/07). 

Lidská práva a svobody jsou v současné době chráněna ve třech úrovních. První je úroveň 
vnitrostátní ústavněprávní. V České republice představuje ústavní základ Listina 
základních práv a svobod (vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.). Rozsah a intenzita ochrany 
lidských práv podle Listiny není dána pouze jejím samotným textem, ale také způsobem 
její interpretace a aplikace ze strany státních orgánů, mezi nimiž zaujímá nejvýznamnější 
pozici Ústavní soud. Jeho judikatura směřuje spíše k extenzivní interpretaci jednotlivých 
chráněných práv a svobod, tj. sleduje zájem na ochraně postavení jednotlivce. To pak 
logicky přináší jisté komplikace v případech, kdy stát sleduje zájem na jejich určitém 
omezení s ohledem na nutnost chránit i jiné hodnoty. Napětí, které nutně vzniká, je 
zpravidla řešeno prostřednictvím dnes již standardních nástrojů, zejména pak principu 
proporcionality.  

Druhá úroveň ochrany je mezinárodně právní, přičemž nejefektivnější nástroj představuje 
v současné době (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 
regionální úmluva sjednaná v rámci Rady Evropy (publikována pod č. 209/1992 Sb.). 
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Význam tohoto dokumentu není možné podceňovat zejména díky efektivnímu 
mechanismu, prostřednictvím kterého je prováděn dohled nad jejím dodržováním. 
Základním stavebním kamenem tohoto mechanismu je rozhodovací pravomoc 
Evropského soudu pro lidská práva, jehož rozhodnutí jsou pro členské státy Rady Evropy, 
které ratifikovaly Úmluvu, závazná. Ani tento aspekt ochrany lidských práv není zcela 
neproblematický, protože rozhodnutí Soudu mohou být v některých ohledech pro členské 
státy překvapivá v závislosti na tom, zda Soud shledá, jestli v jednotlivých případech byly 
nebo nebyly překročeny meze uvážení (margin of appreciation), které Úmluva členským 
ponechává. 

Třetí rovinu ochrany lidských práv představuje evropské právo (právo Evropské unie), 
které má však v této souvislosti relativně menší význam vzhledem k podmínkám 
aplikovatelnosti unijního katalogu lidských práv ztělesněného v Chartě lidských práv 
Evropské unie. „Evropský rozměr“ případu, jenž je v jednotlivých případech podmínkou 
aplikovatelnosti evropského práva, totiž zpravidla při nejrůznějších mimořádných 
situacích bude absentovat. Bez ohledu na nižší stupeň relevance ochrany skýtané lidským 
právům a svobodám evropským právem (vzhledem ke zkoumanému kontextu) je možno 
považovat vnitrostátní a mezinárodně právní ochranu za dostatečně efektivní. Protože 
obsah Listiny základních práv a svobod je poměrně pokrokový, tak se jednotlivé výše 
uvedené dokumenty, resp. úmluvy věcně překrývají. Ovšem jedná o rozdílnou represi ze 
strany orgánů soudní moci.  

Metodologie ochrany lidských práv 
Jednotlivá lidská práva jsou, až na výjimky (lidská důstojnost, dobrá pověst apod.), 
formulována tak, že jsou omezitelné, je-li k takovému omezení ospravedlnitelný důvod. 
Zpravidla se používají obecné formulace, které nepřímo garantují omezení ve prospěch 
ochrany chráněných zájmů a hodnot. 

V důsledku zvolené konstrukce vznikají z hlediska metodologie určité problémy. První 
problém lze popsat, že se předpokládá odlišná míra důležitosti jednotlivých práv a svobod. 
Na první pohled jde o koncepci legitimní, protože někdy intuitivně, často však zcela 
racionálně připisujeme určitému právu a hodnotě, kterou chrání, význam větší, než právu 
jinému. V některých případech je však nelze soud o větší relevanci jednoho práva ve 
srovnání s právem jiným učinit bez dalšího, neboť závisí na jistém uvážení, které již může 
být ovlivněno subjektivními faktory. Druhý problém je odvozen z prvního. Jedná se o to, 
že se nutně předpokládá existence kolizí mezi základními právy, v důsledku které musí 
být v konkrétním případě jedno z práv upřednostněno. Zda a v jakém rozsahu se pak má 
prosadit právo (či svoboda) druhé, je třetím problémem, který z metodologie ochrany 
lidských práv plyne.  

Naznačená koncepce ochrany lidských práv odhalila určité nedostatky naší původní 
ústavněprávní ochrany lidských práv. Nejrůznější krizové stavy totiž původně nebyly 
explicitně jmenovány jako legitimní důvody pro omezení ústavně zaručených práv. Pouze 
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nepřímo bylo možno dovozovat, že omezení lidských práv či svobod bylo možné z důvodu 
ochrany veřejného pořádku, případně z důvodu ochrany práv a svobod jiných. Změnu 
v tomto směru přinesl ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který 
předpokládá, že při vyhlášení některého ze zde jmenovaných výjimečných stavů (čl. 5 a 6 
nouzový stav a čl. 7 stav ohrožení státu) může dojít k omezení ústavně zaručených práv 
či svobod v souladu se zvláštním zákonem. K rozšíření důvodů pro omezení ústavně 
zaručených práv a svobod dále přispěla i zákonná úprava, a to na základě ústavní kautely, 
podle které je možno meze lidských práv stanovit zákonem. Jde v této souvislosti zejména 
o ustanovení § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, které se vztahuje 
k vyhlašování stavu nebezpečí na úrovni krajů. Poslední výjimečný stav předpokládaný 
již na ústavní úrovni je válečný stav, jehož význam je definován čl. 43 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky). 

Celkově současná ústavní a zákonná úprava týkající se vyhlašování mimořádných stavu 
naplňuje jeden ze základních principů, na nichž je ochrana lidských práv a svobod 
založena. Naprostou většinu základních práv a svobod lze omezit, avšak pouze zákonem, 
a to ze stanovených důvodů. Právě proto teprve přijetí ústavního zákona o bezpečnosti 
České republiky a na něj navazujících zákonů vytvořilo adekvátní prostor pro potřebné 
reálné omezování základních práv a svobod tím, že byly explicitně vymezeny důvody, pro 
které lze lidská práva a svobody omezit, jakož i rozsah, ve kterém to je přípustné. 

Klíčovými právními předpisy, které podrobněji upravují omezování ústavně zaručených 
základních práv a svobod, jsou zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, a dále zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. První z předpisů reguluje 
postupy jednotlivých orgánů státu a také práva a povinnosti fyzických i právnických osob 
v případě vnějšího napadení, zatímco druhý se týká „vnitrostátních“ zdrojů ohrožení 
fungování České republiky.  

Proporcionalita a její aplikace 
Předchozí výklad lze shrnout tak, že současná právní úprava předpokládá důvody, pro 
které lze omezit ústavně zaručená práva a svobody. Z praktického ústavně právního 
hlediska je klíčová intenzita omezení ústavně zaručených základních práv a svobod. 
Z tohoto hlediska lze vymezit tři základní kategorie lidských práv. První kategorii 
představují práva zcela neomezitelná. Těch je menšina, příkladem může být právo nebýt 
podroben krutému či nelidskému zacházení. Omezení tohoto práva nepřichází v úvahu a 
není nijak ospravedlnitelné. Druhou kategorii pak představují práva, která jsou omezitelná 
zákonem z některého Listinou stanoveného důvodu. Nejčastěji se jedná o práva či 
svobody druhých osob, veřejný zájem apod. Konečně třetí kategorii představují práva a 
svobody, která lze uplatňovat výlučně v rozsahu stanoveném zákonem, tj. nikoliv 
bezprostředně na základě Listiny základních práv a svobod. Patří sem zejména práva 
sociální, kulturní apod. 
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V případě druhé a třetí kategorie lidských práv a svobod spočívá základní problém v tom, 
že zákonodárce musí respektovat určité meze při stanovení limitů pro výkon těchto práv. 
Jinak řečeno, zákonodárce je legitimován k tomu, aby výkon těchto práv podrobnější 
zákonnou úpravu definoval a stanovil jejich limity, nicméně musí zároveň respektovat 
jejich podstatu. Meze uvážení zákonodárce tak nejsou bezbřehé.  

Z hlediska moderní metodologie zde klíčovou úlohu hraje tzv. princip proporcionality. 
Jeho význam lze popsat tak, že vyžaduje, aby z dotčeného základního práva či svobody 
zůstalo zachováno i při jeho nezbytném omezení maximum. Pokud by zákonodárce 
princip proporcionality nerespektoval, tj. připustil v zákoně omezení základního práva či 
svobody v excesivní podobě, jednalo by se o právní úpravu protiústavní. Další důležité 
principy, které je potřeba respektovat jsou: legality – pouze v mezích a na základě zákona; 
legitimity – z oprávněných důvodů (tj. realita odpovídá v zákonu uvedené situaci); 
dočasnosti – platí pouze na nezbytně nutnou dobu a subsidiarity – pouze, pokud situaci 
není možné odvrátit běžnou činnosti orgánů veřejné správy. 

Princip proporcionality je obvykle chápán tak, že vyžaduje zkoumat naplnění tří kritérií, 
a to kritérium vhodnosti, potřebnosti a proporcionality v užším smyslu. První kritérium 
vyžaduje zkoumat, zda příslušný legislativní institut umožňuje dosáhnout sledovaného 
cíle a není tak opatřením svévolným. Kritérium potřebnosti vyžaduje volit mezi 
jednotlivými alternativami, které přicházejí v úvahu při dosahování sledovaného cíle. 
Vyžaduje vždy zvolit takové opatření, které se nejméně dotkne ústavně zaručených práv, 
a zároveň ještě povede k dosažení sledovaného cíle. Konečně kritérium proporcionality 
v užším smyslu vyžaduje porovnat závažnost v kolizi stojících práv (např. právo na život 
versus ochrana majetku). Všechna tato kritéria by měl vzít zákonodárce v úvahu při 
přijímání relevantní právní úpravy. 

Praktickým problémem je skutečnost, že všechna kritéria principu proporcionality jsou 
relevantní nejen při tvorbě právních předpisů, ale také při jejich aplikaci. To znamená, že 
nejsou významná pouze pro zákonodárce, ale též pro orgány aplikující právo. 

Ve zkoumaných souvislostech se tak jedná zejména o otázku, zda a jaká konkrétní opatření 
mohou být přijata v jednotlivých krizových situacích. Krizový zákon upravuje jednotlivé 
kategorie možných opatření relativně abstraktně. V ustanoveních § 29 až 32 předpokládá 
různé druhy povinností, které lze ukládat buď podnikajícím fyzickým či právnickým 
osobám, a dále pak také s povinnostmi, které lze ukládat osobám fyzickým. Typickým 
druhem povinností, které svojí podstatou představují omezení ústavně zaručených 
základních práv a svobod, jsou pracovní povinnost (§ 31 odst. 3 a 5 krizového zákona), 
povinnost poskytnout věcné prostředky za účelem odvrácení krizového stavu apod. 

Zákon sice stanoví, že za určitých podmínek může fyzická osoba plnění uložených 
povinností odmítnout (ohrožení života či zdraví - § 31 odst. 4), je nicméně zřejmé, že 
posouzení relevance takového odmítnutí je věcí zhodnocení aktuální situace. Obdobně 
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tomu může při realizaci povinnosti poskytnout věcné prostředky za účelem odvrácení či 
překonání krizového stavu. Vzhledem k tomu, že zákon zde z povahy věci nemůže být 
dostatečně konkrétní při určování jednotlivých povinností, nesou hlavní břemeno právě 
krizové orgány, které by měly vzít v úvahu zmíněný princip proporcionality. Jinak řečeno, 
např. při stanovení pracovní povinnosti či povinnosti poskytnout věcné prostředky musí 
vzít v úvahu, zda jde o opatření vhodné, tj. zda uložená povinnost či omezení má potenciál 
sledovaného cíle dosáhnout. Omezení takto ukládaná musí mít tedy věcnou souvislosti 
s hrozícím nebezpečím. Podobně by mělo být vzato v úvahu, zda jde o opatření potřebné, 
tj. takové, které znamená co nejmenší dotčení na chráněném právu (typicky právu 
vlastnickém) a zda nepřichází v úvahu použití prostředků, s nimiž je spojen méně 
podstatný zásah do ústavně zaručeného práva. Konečně i porovnání významu (stupně 
relevance) v kolizi stojících práv či zájmů by mělo být zvažováno. 

Práva a povinnosti osob ve smyslu zákona o krizovém řízení 
Fyzická osoba, která pobývá na území České republiky má právo na nezbytné informace 
o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku. [1] 

Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení [poznámka: orgány krizového řízení jsou: 
vláda České republiky, ministerstva a ostatní správní úřady, Česká národní banka, 
orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností, které ve prospěch svého 
zřizovatele zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení jeho bezpečnosti, 
plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti 
s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací]   je fyzická osoba povinna 
bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady a další potřebné, resp. 
související údaje. [2] 

 Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna: 
 uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na 

stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní 
výpomoci; 

 hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu 
pobytu na základě povinného hlášení podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 
písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů; 

 strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového 
stavu; 

 vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc; 

 poskytnout požadované věcné prostředky, toto ustanovení se týká i povinností 
právnických osob, které působí v daném územním obvodu.  [3] 
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Plnění výše uvedených povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich 
plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti 
jí ukládané contra legem, tj. v rozporu s právními předpisy. Rozsah a obsah konkrétních 
pracovních povinností stanovuje fyzickým osobám hejtman svým tzv. pracovním 
příkazem, který obsahuje jméno, případně jména, příjmení, datum narození a bydliště, den 
a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, 
poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz aplikuje.  

Orgán, který v době implementace krizového stavu uložil pracovní výpomoc, 
má povinnost vydat po jejím skončení fyzické osobě potvrzení. Obsahová část tohoto 
potvrzení obsahuje základní údaje o fyzické osobě, počet odpracovaných hodin, druh, 
místo práce a poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 

V případě, že fyzická osoba není schopna plnit pracovní povinnost nebo pracovní 
výpomoc, doloží lékařské potvrzení o neschopnosti plnit pracovní příkazy. 

 Při vyhlášení krizových stavů lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně 
nutném rozsahu omezit: 

 právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby 
z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě a zdraví; 

 vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o 
nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, 
majetku nebo životního prostředí, které je ohroženo krizovou situací, přičemž je 
za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada; 

 svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého 
nebo postiženého krizovou situací; 

 právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací; 

 právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala aplikovaná 
krizová opatření nebo narušovala, případně znemožňovala jejich efektivní 
provádění; 

 právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, popřípadě znemožnění 
provádění záchranných a likvidačních prací. 

Závěr 
Závěrem je nutné podotknout, že omezování základních lidských práv a svobod, je velice 
silným nástrojem pro řešení příslušných mimořádných, resp. krizových situací. V českých 
a slovenských podmínkách jsou to typicky povodně, vichřice či sněhová kalamita. 
Nesmíme opomenout taktéž krizové situace, které vznikají činností člověka, což například 



   

 

 

378 

 

Lidská práva a jejich restrikce při krizových situacích 
Jiří VÍŠEK, Kristýna KECLÍKOVÁ 

může být útok na měkké cíle či masivní demonstrace. Volba adekvátních prostředků 
v konkrétní krizové situaci nemusí být jednoduchá. Nepochybně si lze představit méně 
intenzivní ukládanou povinnost, avšak ta nemusí být právě pro nižší intenzitu efektivní. 
Excesivně účinný nástroj naopak může narušit podstatu zaručeného práva či svobody 
příliš intenzivně. Nerespektování těchto limitů by mohlo vést k odpovědnosti orgánů 
veřejné moci za zásah do ústavně zaručených práv a k povinnosti dotčené subjekty 
odškodnit, pokud by se jednalo o jedinou reálně v úvahu připadající formu satisfakce. 
Mechanismus, jakým způsobem probíhá náhrada za omezení vlastnického práva, 
poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci je 
stanoven v § 35 krizového zákona. 
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Abstract:  

Economic security is defined in many ways. Most publications dealing with this problem analyze 
the economic security of the state through the prism of economic growth factors, foreign policy 
and border inviolability. Such an analysis at the approach level does not fully reveal all factors 
affecting the issue. There is a lack of a clear research perspective, which results in various, often 
contradictory, positions in the publications. Economic security is a complex process that begins 
at the lowest structural levels of statehood. The aim of the article is to define those factors that 
shape and build this security at the level of poviats and communes, while affecting the local 
market, the economy and the community. Defining these factors will demonstrate their impact on 
the local environment. 

Keywords: economy security, armed forces, local security, poviat 

 

Abstrakt: 

Ekonomická bezpečnosť je definovaná mnohými spôsobmi. Väčšina publikácií, ktoré sa zaoberajú 
týmto problémom, analyzuje ekonomickú bezpečnosť štátu prostredníctvom hraníc faktorov 
hospodárskeho rastu, zahraničnej politiky a nedotknuteľnosti hraníc. Takáto analýza na úrovni 
prístupu úplne neodhaľuje všetky faktory ovplyvňujúce túto problematiku. Chýba jasná perspektíva 
výskumu, ktorá vedie k rôznym, často protikladným pozíciám v publikáciách. Ekonomická 
bezpečnosť je zložitý proces, ktorý začína na najnižšej štrukturálnej úrovni štátnosti. Cieľom článku 
je definovať tie faktory, ktoré formujú a budujú túto bezpečnosť na úrovni poviats a communes, 
pričom ovplyvňujú miestny trh, hospodárstvo a spoločenstvo. Definovanie týchto faktorov preukáže 
ich vplyv na miestne prostredie. 

Kľúčové slová: hospodárska bezpečnosť, ozbrojené sily, miestna bezpečnosť, poviat 
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Introduction 
Safety is included in the basic needs of every human being and society. In 

Maslow's well-known hierarchy of needs, it is in second place, immediately after the  
physiological needs. The economic security of regions, communes and counties is 

a continuous and uninterrupted process. This process is the interaction of many 
identified factors.  

The influence of the smallest structures of statehood, poviats and communes, 
which have their indisputable contribution to shaping the economic security of the state, 
is underestimated and almost unnoticed. Their contribution is different due to their 
location, wealth and population. 

At the level of communes and poviats, these factors build the entrepreneurship 
of the region, affect the level of investment in the region, significantly affect trade, 
services and consumption. Significant also affect the community living in a given 
region, shaping its style and quality of life.  

It can be said that poviats and communes are responsible for the creation 
process and that they influence the final shape and level of economic security of the 
state. 

1.  Aim of the article  
The aim of the article is to identify determinants at the level of the commune, 

affecting the closer and further its economic and social environment. The obtained 
results will allow to assess the disproportions of communes in the context of the 
disproportion of the level of investment, the wealth of the society, the standard of living 
and the level of entrepreneurship, using a synthetic measure. The analysis was carried 
out in the system of cities with poviat rights in southern Poland, in the Śląskie 
Voivodeship. 

The adopted years of research are 2013 to 2016. This will allow to assess the levels 
of disproportions that will affect the economic security of poviats. The analysis was 
based on information from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. 

The use of multidimensional comparative analysis methods allows comparisons in 
time and space of the general financial and economic situation of a given poviat and its 
individual elements. 
 

2.  Heading  

"The economic security of the state is defined as a state in which economic conditions 
necessary for survival are ensured and for ensuring the well-being and sustainable 
development of a society living within a given state, as well as for the survival and 
efficient functioning of state institutions. The economic potential of the state is one of 
the basic conditions of the power of the state and its prestige on the international arena 
". In turn "... the state of threat to economic security will mean the destabilization of the 
proper economic functioning of the state and its citizens, manifesting in the inability to 
generate profits and savings with the purpose of investments that constitute the main 
impulse for the economic development of the state." 
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"The effectiveness and efficiency of shaping economic security depends to a large 
extent on the rational identification and use of many variables in time and space 
determinants". In both theoretical and practical terms, one can point to many factors 
affecting the economic security of the state. The possibility of their optimal use is 
primarily the definition of objectives, instruments and methods of implementing 
economic policy and economic security. Exceptors on economic security require 
ordering and selection of criteria according to which this phenomenon is shaped. Taking 
as a criterion the source of the factor shaping economic security, we distinguish, as in 
the case of other types of security, internal and external conditions. 

The elimination of external threats means, above all, the active participation of the 
state in the processes of globalization and international politics. Stimulating internal 
processes, on the other hand, is an impact on economic factors and economic processes 
taking place at the lowest levels of the state's functioning, at communal levels. This is 
where processes occur that have a significant impact on the economic security of the 
state, shaping this security and, consequently, affecting the general process of economic 
development of the entire state. 

External factors are characterized by limited possibilities of shaping them. They 
can affect the situation of particular states both positively and cause numerous 
limitations or even destruction. The important external conditions of Poland's economic 
security include: globalization, integration (regionalization), international competition, 
foreign capital, and inequalities in the world. 

Significant internal factors shaping Poland's economic security include: the level 
of economic development and the economic situation, employment (unemployment), 
inflation, income and property disparities, foreign debt, balance of foreign trade, 
economic freedom, gray zone, corruption.  

Economic security is expressed above all in the economy's ability to survive and 
grow. The greater the economic potential of the national economy, is located at the 
higher levels of socio-economic development and shows faster growth dynamics, the 
safer it is considered to be more stable and more durable. 

There are many publications trying to define the economic security of the country 
through the prism of the macroeconomic approach to the economy and international 
relations. Unfortunately, unfortunately, the influence of small homelands, poviats and 
communes, which all undeniably contribute to shaping the economic security of the 
state, remains unnoticed. The development of their local market and its impact on 
neighboring regions creates stable and sustained economic and social growth, which 
translates into the region's economic security in the future. 

Their contribution to this shaping is different due to the location, wealth, 
population and other factors that have a significant impact on the quality and standard 
of living of the community. Nevertheless, stable local and regional development means 
an increase in the region's security level and an increase in the region's security level is 
a greater level of economic security for the state. 

In the case of definitional problems, there was no single commonly used definition 
of economic security. This causes that very often researchers occupy conflicting 
positions as to the scope of the concept of economic security, depending on the adopted 
research perspective and the period in which the definition was presented. One can 
observe a tendency to expand the concept of economic security from the state to local 
governments or local authorities  (P. Dziekański, Economic security challenge of the 
contemporary region - an attempt of synthetic evaluation pp. 121-138) 
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2.1. Syntetic description of local stimulators 
In my article I want to draw attention to the often overlooked aspect of the 

contribution of communes and counties to the process of creating the economic security 
of the state. 

At the communal level, there are various types of stimulants that measurably, more 
than others, affect the region, stimulate regional economic growth, contribute to the 
growth of entrepreneurship and have a significant impact on the community living in 
those regions. 

They interact in two dimensions. The first is the environment closer to the 
stimulant. The second plane of influence is the further environment. Both these levels: 
closer and further create the economic growth of the region, increase of infrastructure 
and quality of life of the society, creating the economic security of this region. 

Although the military unit does not always have a direct impact on the 
environment, it constantly creates favorable economic, economic and social conditions 
for the development of companies providing services. For the development of the labor 
market, infrastructure and social infrastructure. 

This is an excellent incentive for investing in the local market and creating new 
jobs. The financial potential of soldiers and employees of the army increases the 
possibilities of development of services and trade as well as contributes to raising the 
standard of living of the local community. 

I based my article and analysis on the comparison of the Lubliniec poviat in which 
the military unit is stationed and is the stimulant of this region, to the poviat of Kłobucki, 
who is deprived of this stimulant. Compared poviats have similar characteristics and 
sizes. 

The value of a military unit as a factor that stimulates the economic growth and 
economic security of a given region is determined by measurements and surveys carried 
out in a given commune based on statistical data. 

Thanks to the obtained data, we define the areas affected and the degree to which 
the military unit affects them. 

In my evaluation and comparison work I will analyze the following data: 
• the level of social and housing infrastructure 
• level of entrepreneurship 
• service and trade level 

 

Tab. 1 Number of residential premises sold as part of market transactions 

POVIAT 2013 2014 2015 2016 

LUBLINIEC X X 45 65 

KŁOBUCK X X 32 20 
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Tab. 2 Investment expenditures in enterprises; thousand financial activity, real estate 
market service 

POVIAT 2013 2014 2015 2016 

LUBLINIEC 743 234 761 1099 

KŁOBUCK 412 337 196 189 

 

Tab. 3 Investment expenditures in enterprises; % industry and construction 

POVIAT 2013 2014 2015 2016 

LUBLINIEC 35,8 40,9 49,4 72,9 

KŁOBUCK 33,5 34,1 36,2 44,7 

 

Tab. 4 Number of stores by organizational forms; hipermarkets 

POVIAT 2013 2014 2015 2016 

LUBLINIEC 11 15 16 17 

KŁOBUCK 8 12 13 11 

 

Tab. 5 Dwellings completed for use in total (2017) 

POVIAT Number of properties Per 1000 inhabitants 

LUBLINIEC 280 3,65 

KŁOBUCK 220 2,59 

 

Tab. 6 Average wages in poviats 

POVIAT Average wages in poviats (PLN) 

LUBLINIEC 3 558 

KŁOBUCK 3 070 

 

The analyzes carried out prove that the influence of the military unit on the poviat 
is indisputable and significant. Above all, it is a stabilizing factor and ensures the 
continuous economic growth of the region. 

The potential can be seen on the example comparing the number of new flats being 
built and the number of dwellings completed in the past year. It is higher in the Lubelin 
poviat by more than 1 percentage point. It certainly consists in a much higher average 
wage, which results in increased supply and demand. 
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Another significant difference is the level of entrepreneurship. The military unit 
brings together a closer and further range of companies from various industries: 
nutrition, services, production. Thanks to the presence of a military unit in the region, 
there are many specialized companies providing the army with specific, sometimes 
specialized services and goods. 

It can be noticed that the presence of a military unit is an added value for the poviat. 
The community appreciates this presence and you can notice the creation of supply 
under this direction. 

Another undeniable positive aspect of the stationing of a military unit for local 
self-government authorities, in the context of the closer environment, are local taxes and 
other fees and accompanying taxes. This is another financial aspect that is influenced 
by the creation of a stable development strategy and the macroeconomic situation of the 
region. 

 

Conclusion 

Financial management and obtaining financing for local governments are priority 
tasks affecting the economic situation of the region. Authorities should strive to attract 
similar stimulants of regions. Institutions and state enterprises as well as large 
manufacturing companies can become such stimulants. 

Self-governments should create favorable conditions for the development of such 
enterprises and develop elements in their closer and distant neighborhood that meet their 
needs of functioning. 

The surrounding economic and social environment after a short time will adapt to 
such a stimulant, it will also affect it, contributing to stable development and a wider, 
stronger relationship. 

Ensuring economic security means counteracting emerging threats. At the level of 
the lowest statehood thanks to the visible and easy to define impacts of the stimulant on 
the region, such threats can be eliminated in a faster and more accurate way. 

In addition, ensuring a friendly environment for the stimulant will provide the 
region with continuous and uninterrupted economic development. 
In this way, the economic security of the region, with the help of a stimulus which is a 
military unit, will be maintained at an optimal, high level. 
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Abstrakt:  
W niniejszej pracy autor omawia przykłady manipulacji wiedzą, które są weryfikowalne. Wyjaśnia 
podstawowe pojęcia. Dla odbiorcy komunikatów weryfikacja ta, może być utrudniona lub 
niemożliwa, stąd też pochodzi znaczna siła oddziaływania zachowań manipulacyjnych. Przeciętny 
słuchacz audycji radiowej, czytelnik gazet raczej nie będzie sprawdzał każdej wypowiedzi polityka. 
Omówione przykłady manipulowania wiedzą przez polityków odnoszą się do różnych, opisywanych 
kwestii. Odwołanie do danych statystycznych , podawane są w artykule różne przykłady. 

Słowa kluczowe: Manipulacja, wiedza, partie polityczne, bezpieczeństwo 

 
Abstract:  

In this work, the author discusses examples of knowledge manipulation that are 
verifiable. Explains the basic concepts. For the recipient of the messages, this 
verification may be difficult or impossible, hence the significant impact of manipulative 
behavior comes from. The average listener of a radio program, the reader of 
newspapers is not likely to check every policy statement. The examples of knowledge 
manipulation discussed by politicians refer to various issues described. A reference to 
statistical data is given in the article various examples. 
Keywords: Manipulation, knowledge, political parties, security 

 

Introduction 
 Wstęp – wyjaśnienie pojęcia manipulacja 

Według definicji słownikowej manipulacja to „wpływanie na poglądy i 
zachowania innych osób poza ich świadomością dla osiągnięcia własnych celów”[1]. W 
literaturze przedmiotu dotyczącej działalności współczesnych mediów, kwestia 
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manipulacji jest szeroko omawiana, chociaż przede wszystkim dotyczy to kontekstu 
językowego, a w znacznie mniejszym stopniu jednego z jej szczególnych aspektów, a 
mianowicie manipulacji wiedzą. Z racji stałego postępu cywilizacyjnego, który poza 
szybkością i dynamiką, cechuje się także obecnie globalnym zasięgiem, kluczową 
wartością staje się informacja, mająca wpływ na większość dziedzin życia. Zebrane 
informacje dotyczące określonej dziedziny, a więc ich zbiór, stanowią pewien zasób 
wiedzy. Potocznie zwykło się twierdzić, że owa wiedza jest zawsze prawdą, a więc, że 
informacje wchodzące w skład tego zasobu, są sprawdzone i potwierdzone w sposób 
np. naukowy. Można zastanowić się jednak, co jeśli fragmenty tej wiedzy zawarte w 
przekazach, nie zawsze są prawdziwe, a treści, a więc informacje przez nie przenoszone, 
mają na celu, nie „rozwój” społeczeństwa, a określone wpływanie na niego? W jakim 
celu dochodzi do manipulowania tą wiedzą, kto nią manipuluje i jakie stosuje w tym 
celu metody? Odpowiedź na te pytania jest często niemożliwa, z racji, że nie każdy 
przykład manipulacji wiedzą jest wyłapywany, a nawet jeśli do tego dochodzi, to 
ewentualne sprostowanie zafałszowanego przekazu jest bardziej czasochłonne, on jego 
zignorowania, lub też, społeczeństwo już zapomniało o zmanipulowanym przekazie i 
wcale nie oczekuje jego sprostowania. 

 Definicja słownikowa wiedzy wskazuje, iż jest to „ogół wiadomości zdobytych 
dzięki badaniom, uczeniu się itp.”, a także „zasób informacji z jakiejś dziedziny”. 
Ponadto wiedzą może być „znajomość czegoś”[2]. Należy zauważyć, że rozumienie, jak 
i dostęp do wiedzy, nie są w społeczeństwie równomierne. Przyjmując szerszy punkt 
widzenia, można stwierdzić, że poszczególne jednostki mają zróżnicowane możliwości 
poznawczo-analityczne, tym samym w zależności od jednostki, różna jest liczba 
manipulacji, na które będzie ona podatna. Drugi aspekt dotyczy już bezpośredniego 
dostępu do wiedzy, warunkowanego m.in. miejscem zamieszkania, poziomem 
dochodów, długością czasu wolnego oraz innymi, indywidualnymi dla każdej jednostki 
czynnikami. 

 

Pozyskiwanie informacji krokiem do zdobycia głosów 

 Teoretycznie, prawie każda jednostka może korzystać z bibliotek i czytelni, gdzie 
znajdują się zasoby wiedzy w największym stopniu potwierdzonej badaniami 
naukowymi. W praktyce jednak, według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 
2016 r., liczba czytelników w tych placówkach spada i we wskazanym roku wynosiła 
6,1 mln osób, a jeszcze w 2012 było to 6,5 mln [3]. Te 6,1 mln to zaledwie 16% 
mieszkańców Polski. Należy przy tym przyjąć, że część, być może nawet znaczna, nie 
sięga w bibliotekach po pozycje naukowe, a po beletrystykę. Tym samym 
„konsumentów” rzetelnej wiedzy jest jeszcze mniej.  

 Coraz powszechniejszy jest natomiast dostęp do Internetu, a w związku z tym 
rośnie liczba internautów. Zasoby informacji w tejże globalnej sieci wydają się 
nieograniczone, jednak jaka jest ich wartość? Do dziesięciu najpopularniejszych stron 
lub właścicieli stron/witryn w Polsce należą (według liczby odwiedzających 
miesięcznie): Google, Facebook, Onet, Wirtualna Polska, Youtube, Interia.pl, OLX, 
Allegro, Gazeta.pl, Polska Press. Spośród tych serwisów, największą liczbę 
odwiedzających (niecałe 24,5 mln w sierpniu 2017 r.) odnotowały strony grupy Google, 
a więc wyszukiwarki internetowej. Na 2 i 5 miejscu znalazły się serwisy 
społecznościowe, miejsce 3, 4, 6, 9 i 10 zajęły serwisy informacyjne, a miejsce 7 i 8 
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serwisy aukcyjne [4]. Tak więc, wśród najpowszechniej odwiedzanych stron znalazły 
się w większości serwisy informacyjne. Należy jednak zauważyć, że poszczególne 
serwisy tego typu mają konkretnych wydawców, reprezentujących lub sprzyjających 
określonym poglądom i opcjom politycznym, tym samym nie mogą być one uznane za 
w pełni, a często nawet i częściowo rzetelne. Serwisy społecznościowe mogą 
przekazywać wiedzę, jednak znacznie częściej przekazują one niezweryfikowane 
informacje lub właśnie, stanowiącą przedmiot niniejszego opracowania, manipulacje 
informacjami – manipulacje wiedzą. Nawet mająca stanowić odpowiednik wirtualnej 
encyklopedii – Wikipedia, nie jest wolna od działań o charakterze manipulacyjnym, 
pomimo tego, wydaje się znacznie rzetelniejszym źródłem wiedzy, aniżeli wspomniane 
serwisy informacyjne lub portale społecznościowe. 

 Społeczeństwo może poszukiwać wiedzy także w mediach tradycyjnych: prasie, 
radiu i telewizji. Jednak obecnie, pomimo dużego zróżnicowania nadawców, każdy z 
nich (podobnie jak w przypadku wydawców internetowych serwisów informacyjnych), 
reprezentuje określone poglądy, a tym samym sprzyja określonej opcji politycznej, 
tracąc na rzetelności. Wydaje się, że nierzadko przekazywane przez tych nadawców 
informacje, ulegają różnej postaci manipulacjom, tak, aby wywołać zamierzony przez 
nich efekt, a więc w pożądany przez siebie sposób wpłynąć na społeczeństwo. 

 Praktycznie wszystkie wymienione powyżej kanały komunikacyjne stają się dla 
polityków środkiem dotarcia do społeczeństwa, a zatem obszarem ich działalności. 
Oczywiście nie tej podstawowej, ale wydaje się, że dla wielu z nich, równie istotnej. 
Obecnie, bez zaznaczenia swojej obecności w Internecie i mediach tradycyjnych, 
polityk jest niemal niezauważalny dla potencjalnych wyborców, stając się jedynie 
jednym z wielu nazwisk na jednej z kilku list wyborczych. Należy jednak postawić 
pytanie, czy ci wyborcy oczekują od polityków przekazywania informacji prawdziwych 
i sprawdzonych, ale niekoniecznie dobrych dla nich, czy też chcą usłyszeć, że ich 
potrzeby i pragnienia zostaną zaspokojone, pomimo, iż będzie to, co najmniej w części 
nieprawda? 
 

Manipulacja wiedzą 

 Skala manipulacji wiedzą może przyjmować różną wartość, poczynając od 
drobnych, z pozoru nieznaczących szczegółów, a na kwestiach elementarnych kończąc. 
Aspekt ten, najlepiej omówić na przykładach, wskazując, kto dokonywał manipulacji i 
jaki był jej zakres, a także, jaki był jej cel lub jakie były ewentualnie potencjalne 
korzyści z niej płynące. 

 Za pierwszym przykład może posłużyć wypowiedź Anny Zalewskiej – ministra 
edukacji narodowej, która padła w wywiadzie radiowym w stacji RMF FM 13 
października 2017 roku [4]. W trakcie rozmowy o podwyżkach pensji dla nauczycieli i 
pytaniu, kiedy nauczyciele, lub chociaż dyrektorzy będą zarabiać dwukrotność średniej 
krajowej, minister stwierdziła, że „dyrektor szkoły już tyle zarabia”, a w dalszej części 
wypowiedzi, doszło do doprecyzowania, że w przypadku szkół niepublicznych musiało 
dojść nawet do wprowadzenia ograniczeń, z racji zbyt dużych zarobków dyrektorów. W 
okresie tym przeciętne wynagrodzenie, według GUS, wynosiło 4255,59 zł [5]. Według 
badań krajowych, miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) dyrektora szkoły, 
wynosi 5539 zł brutto [6]. Z kolei pensja nauczyciela według tego badania wynosiła 
3251 zł brutto (mediana) [7]. Można zatem stwierdzić, że dwukrotność średniej pensji 
wynosi 8511 zł, a zatem uzyskana w przytaczanym badaniu mediana wynagrodzenia 
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dyrektorów szkoły wynosi jedynie 65% tej kwoty, a w przypadku nauczycieli, zaledwie 
38,2%. Tak więc, cytowana wypowiedź minister edukacji narodowej jest manipulacją 
wiedzą i to w sposób znaczący. Wynika to z faktu, iż w rozmowie poruszana jest kwestia 
zarobków nauczycieli, ale gdy podawane są dane liczbowe, to następuje odniesienie do 
dyrektorów szkół, a więc grupy lepiej zarabiającej od nauczycieli. Z wypowiedzi można 
wysnuć wniosek, iż dyrektorzy szkół publicznych obecnie zarabiają dwukrotność 
średniej pensji krajowej, a dyrektorzy szkół niepublicznych otrzymują znacznie większe 
wynagrodzenia.  Należy jednak podkreślić, że finansowanie szkół niepublicznych w 
większym stopniu, niż w przypadku szkół publicznych, nie opiera się na finansowaniu 
państwowym, a zatem pensje dyrektorów mogą być właściwie dowolne i kształtować 
się w oparciu o zasady gospodarki rynkowej. Według sprawdzonych danych, ani pensje 
dyrektorów nie stanowią dwukrotności średniego wynagrodzenia, ani tym bardziej 
pensje nauczycieli, które, według przytaczanego badania, nie osiągają nawet poziomu 
średniej pensji krajowej, a co dopiero jej dwukrotności. Wydaje się, że nie można 
tłumaczyć przedstawienia takich danych przez minister edukacji, nieznajomością 
wynagrodzeń pracowników edukacji lub wartości średniego wynagrodzenia w Polsce. 
Zatem za najbardziej prawdopodobną przyczynę manipulacji, można uznać chęć 
przekonania odbiorców audycji radiowej o zachodzących pomyślnych zmianach, dla 
istotnej grupy społecznej, jaką są nauczyciele, a więc tym samym wskazania, że 
faktycznie obóz rządzący, przychyla się do potrzeb tej grupy i stara je zaspokajać, a co 
więcej robi to skutecznie, ponieważ, zdaniem minister „dyrektor szkoły już tyle 
zarabia”. 

 Kolejny przykład dotyczy także manipulacji wiedzą w postaci danych 
sondażowych. W wywiadzie z 12 marca 2018 dla Radia Zet, były lider partii 
Nowoczesna – Ryszard Petru, stwierdził, odnośnie skrócenia czasu pracy w Polsce, że 
„we Francji wprowadzono 35-godzinny dzień pracy. Też się dało żyć, tylko wzrosło 
bezrobocie” [8]. Należy zauważyć, że wprowadzenie skróconego tygodnia pracy, 
względem wcześniej obowiązującego 39 godzinnego tygodnia pracy, we Francji miało 
miejsce z początkiem roku 2000, jednak jedynie w stosunku do przedsiębiorstw, które 
zatrudniały powyżej 20 pracowników. Dalsza zmiana nastąpiła z początkiem 2002 i 
objęła już wszystkie przedsiębiorstwa. W roku 1999 bezrobocie wynosiło w tym kraju 
12,5%, a w roku kolejnym 10,7%. Bezpośrednio po wprowadzeniu zmian, a więc w 
latach 2001-2002, bezrobocie we Francji wynosiło 9,1-9,2%, a w kolejnym roku spadło 
do 8,8%, by w następnych latach, tj. 2004-2008 przyjmować wartości z przedziału 7,5-
9,4%. W latach 2010-2012 bezrobocie oscylowało na poziomie wartości z lat 2001-
2002, a następnie wzrosło do maksymalnie 10,4% w latach 2013 i 2015, by w 2017 roku 
osiągnąć poziom 9,9% [9]. Należy przy tym podkreślić, że wzrost bezrobocia po 2008 
r., swoją przyczynę miał w dużej mierze, w światowym kryzysie finansowym i wystąpił 
w większości dotkniętych nim państw, a więc nie był warunkowany omawianymi 
zmianami. Stwierdzenie Ryszarda Petru, o ile nie wynikało z niewiedzy, miało na celu 
wprowadzenie w błąd odbiorców i przestraszenie ich ewentualnymi skutkami zmian, 
teoretycznie dobrych dla części z nich (pracowników). Manipulacja tego typu, pozwala 
na zwiększenie poparcia dla własnych pomysłów lub poglądów. Odbiorcy treści nie są 
skłonni weryfikować ich prawdziwości, co pozwala odpowiednio zastosowanej 
manipulacji, na nadanie znamion prawdy twierdzeniom nieprawdziwym, teoretycznie 
odwołujących się do sprawdzalnych faktów, ale interpretujących je bez odniesienia do 
otoczenia (w omawianym przypadku do kryzysu gospodarczego, mającego niewątpliwy 
wpływ na poziom bezrobocia). 
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 Nieco inny charakter ma manipulacja danymi, dokonana przez prezydenta 
Słupska Roberta Biedronia w trakcie wywiadu w Radiu Zet 22 lutego 2018 roku [10].. 
Stwierdził on, że państwo, co roku przeznacza na funkcjonowanie IPN 363 mln zł. 
Zgodnie z Ustawą budżetową na rok 2018 [11], IPN w tym roku otrzymał taki budżet. 
Jednak w oparciu o ustawy z lat wcześniejszych, były to kwoty niższe i wynosiły od 10 
mln zł w pierwszym roku działalności, przez ponad 80 mln zł w kolejnych pięciu latach, 
rosnąc w różnym stopniu niemal w każdym roku. W 2017 r. budżet IPN wynosił, jednak 
nie 363, a 289 mln zł, a rok wcześniej 20 mln zł mniej. Przyjmując zatem stwierdzenie 
R. Biedronia za pewnik, można by uznać, że od momentu powstania, koszt 
funkcjonowania IPN wyniósł 7,26 mld zł, lecz w rzeczywistości była to kwota niemal o 
połowę niższa i wynosząca około 3,73 mld zł. Tym samym, podobnie jak we wcześniej 
omówionym przypadku, jako prawda są przedstawiane informacje nieprawdziwe, ale 
całkowicie weryfikowalne. W odróżnieniu od manipulacji R. Petru, Biedroń w 
większym stopniu posłużył się kłamstwem, bowiem wyraźnie stwierdził, że „363 mln 
zł każdego roku przeznaczane jest na IPN”, a więc nie tylko zgodnie z prawdą w 2018, 
ale i w każdym wcześniejszym roku (19 lat) funkcjonowania tej instytucji. Z kolei 
manipulacja pierwszego z wymienionych była bardziej typowa, bowiem bezrobocie 
faktycznie wzrosło po wprowadzeniu zmian w prawie pracy we Francji, z tym, że po 
ich bezpośrednim wprowadzeniu doszło do spadku tego bezrobocia, a za jego wzrost 
(po kilka latach) odpowiadał raczej kryzys finansowy, aniżeli ta zmiana. Cechami 
wspólnymi obu przykładów manipulacji jest chęć przekonania odbiorców do słuszności 
własnych racji, stąd podparcie się danymi liczbowymi oraz wykorzystanie właśnie tego 
typu, całkowicie weryfikowalnych danych. Można jednak założyć, że olbrzymia 
większość słuchaczy lub czytelników, nie dokonuje weryfikacji przedstawianych 
danych, uznając, że skoro są wykorzystywane, to muszą być prawdziwe. W omawianym 
przypadku manipulacja dokonana przez R. Biedronia, ma uzasadnić bezsensowność 
działania IPN, który za tak duży budżet, jest w stanie, zdaniem polityka, „zmieniać 
nazwy ulic, do których mieszkańcy byli przyzwyczajeni” i, które „kochają”. Tak więc, 
manipulacja dotycząca kosztów finansowania wskazanej instytucji oraz sugestia małego 
zakresu działań przez nią prowadzonych, które często są wbrew woli społeczeństwa, ma 
na celu wytworzenie w odbiorcach przekonania, że w istocie instytucja ta, a więc 
częściowo i odpowiedzialne za jej finansowanie władze, stoją w opozycji do obywateli, 
działając na ich szkodę i wbrew ich interesowi. 

 Manipulacje odnoszą się także do przytaczania danych z różnego typu sondaży. 
Np. w sprawie kontrowersyjnej dla wielu Polaków, a mianowicie zakazu handlu w 
niedzielę, Paweł Rabiej, jeden z polityków partii Nowoczesna, w audycji radiowej 
stwierdził, że według sondażu, 85% Polaków nie popiera ograniczenia handlu w 
niedziele [12]. P. Rabiej, nie był jednak w stanie powiedzieć o jaki konkretniej chodzi, 
sugerując jedynie, że może to być sondaż przeprowadzony przez CBOS, a więc ośrodek 
o pewnej renomie. Ostatnie w tej sprawie badanie CBOS-u przed wywiadem (miał on 
miejsce w połowie października 2017 r.), zostało przeprowadzone ponad rok wcześniej. 
Według niego [13] wśród społeczeństwa jedynie 32% było przeciwne wprowadzeniu 
takiego zakazu (z ogółu badanych 15% było zdecydowanie przeciwnych, a 17% raczej 
przeciwnych). Z kolei 61% badanych było za wprowadzeniem zakazu. Badanie to było 
jednak przeprowadzone, jak wspomniano, około rok przed przytaczaną wypowiedzią, a 
odniesiono się do niego z racji sugestii polityka, iż sondaż, na którym się on powołuje, 
mógł być opracowany przez CBOS. W okresie znacznie bliższym omawianej 
wypowiedzi w badaniu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie 
„Rzeczypospolitej” [14] uzyskano zauważalnie inne wyniki. Ponad połowa 
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społeczeństwa (56,4%), była przeciwna wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele, a 
wprowadzenie popierało 26,3% badanych. W artykule, który omawiał przytaczany 
sondaż zawarto także informację, że w pięciu innych sondażach, uzyskano wyniki 
znacząco różne od tych, które zebrał CBOS (od 46% do 62% przeciwników). W 
najbardziej aktualnym badaniu, z marca 2018 r., na zlecenie „Super Expressu”, 
przeciwników zamykania sklepów w niedziele było 58%, a zwolenników 30%. W 
żadnym jednak przypadku podawane wartości nie zbliżały się do poziomu 
przedstawionego w wywiadzie przez Rabieja, a mianowicie 85% przeciwników wśród 
społeczeństwa. Manipulacja w tym zakresie odnosi się nie tylko do kwestii podawania 
fałszywej wartości, ale także do sugestii, iż dane te zebrała renomowana placówka, jaką 
jest CBOS. W efekcie słuchacze, mogą pomyśleć, że skoro tak znaczna większość 
społeczeństwa jest przeciwna zakazowi handlu, to zgodnie z potocznym myśleniem 
„większość ma zawsze racje”, mogą sami zmienić swój pogląd. Nie można jednak 
jednoznacznie stwierdzić, czy owa wypowiedź wynikała z niewiedzy, czy stanowiła 
celową manipulację. Można natomiast przypuszczać, z racji braku jakichkolwiek 
sondaży, które chociaż w pewnym stopniu byłyby bliższe podanej przez polityka 
wartości, że prawdopodobnie była to manipulacja, mająca na celu wywołanie zmian w 
poglądach ludzi na omawiany temat. 

 Za przykład manipulowania danymi sondażowymi, może posłużyć także 
wypowiedź przyszłego prezydenta Andrzeja Dudy (luty 2015 r.), która padła w 
udzielanym wywiadzie dla portalu wPolityce.pl [15]. Polityk stwierdził w nim, że „jeśli 
80% zeszłorocznych maturzystów mówiło, że nie widzi w Polsce żadnej perspektywy 
dla siebie, to przepraszam, ale kto będzie żył w naszym kraju za kilkanaście-
kilkadziesiąt lat?”, a następnie kontynuował myśl, stwierdzając, że młodzi ludzie 
„mówią o wyjeździe za granicę, bo tutaj nie ma warunków do życia, jakich oni by 
oczekiwali”. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi skąd mogą pochodzić dane przytaczane 
przez A. Dudę (poza drugim fragmentem, pochodzącym z doświadczeń własnych, a 
więc nieweryfikowalnym). Wartym przytoczenia jest jednak badanie sondażowe 
przeprowadzone w Toruniu w 2014 r., które zawiera pewne dane na ten temat. [16]. 
Jedno z pytań brzmiało: „Czy planujesz/bierzesz pod uwagę wyjazd z Polski w celach 
zarobkowych?”. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 70% badanych uczniów. Należy 
jednak zauważyć, że spośród ogółu odpowiadających jedynie 19% stwierdziło, że chce 
wyjechać na stałe, a pozostałe 51% wskazało, iż może wyjechać tymczasowo (na okres 
do 6 miesięcy). Tak więc, istnieje duża rozbieżność między wartością podawaną przez 
przyszłego prezydenta – 80%, a wynikiem badania, wskazującego, że jedynie 19% 
młodych osób chce wyjechać na stałe z kraju. Omawiana wypowiedź może być uznana 
za manipulację, bowiem ma sugerować odbiorcom, że perspektywy życia w Polsce są 
tak złe, że 4/5 młodych osób, pragnie wyjechać z kraju, co z kolei doprowadzi do jeszcze 
gorszej sytuacji gospodarczej w perspektywie kolejnych dekad. W istocie wyjazd taki, 
według badania sondażowe, planuje jedynie niecała 1/5 młodych osób. Należy jednak 
podkreślić, że badanie to prowadzone było tylko w jednym regionie Polski, być może 
w innych, rozkład procentowy poszczególnych odpowiedzi jest inny. Przywoływane 
przez prezydenta złe warunki do życia w kraju, w istocie nie istnieją w takiej skali, jaka 
jest przez niego przedstawiana (w oparciu o nieprawdziwe dane sondażowe). Odbiorca 
komunikatu, może jednak stwierdzić, że skoro tyle osób chce wyjechać z Polski, to 
faktycznie obecne perspektywy życia i rozwoju muszą być silnie niezachęcające, co jest 
błędnym założeniem. Manipulacja ta ma, zatem na celu stworzenie pozorów, że obecna 
sytuacja w kraju postrzegana jest przez młode osoby, jako bardzo zła, ale wybór na 
prezydenta A. Dudy, może tę sytuację odmienić. 
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 Przykładem manipulacji danymi sondażowymi jest także wypowiedź Ministra 
Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. W wywiadzie radiowym, którego część dotyczyła 
kwestii imigracji i terroryzmu, stwierdził on, że „30% wyznawców islamu w Wielkiej 
Brytanii pochwalało i akceptowało zamordowanie Charlie Hebdo, dziennikarzy i 
redakcji przez ekstremistów islamskich” (cyt. oryg.), podkreślając przy tym, że są to 
dane uzyskane przez BBC, będące „bardzo wiarygodnym medium” według ministra. W 
dalszej części stwierdził on, że „jeżeli 30% wyznawców Allacha w Wielkiej Brytanii 
akceptuje tego rodzaju metody (…), to wystarczy, że tylko jakiś ułamek będzie gotów 
wyjść na ulice, czy wysadzać się w powietrze i strzelać. Ja uważam, że budowanie tego 
rodzaju islamskich enklaw w Polsce jest niezwykle groźne” [16]. W oparciu o 
przedstawione cytaty, można stwierdzić, że Z. Ziobro, powołał się na dane statystyczne, 
które zebrała rzetelna instytucja, co czyni te dane, niejako automatycznie całkowicie 
wiarygodnymi. Jego wypowiedź miała na celu przekonanie odbiorców o zagrożeniu 
związanym z akceptacją muzułmańskiej imigracji i przyjmowaniem uchodźców z 
Bliskiego Wschodu. Odnosząc się jednak do przywoływanego przez ministra badania 
przeprowadzonego na brytyjskich muzułmanach, należy stwierdzić, że nie pojawia się 
w nim pytanie, które było przytaczane w wywiadzie. BBC nie pytało ankietowanych, 
czy pochwalają i akceptują zamordowanie dziennikarzy Charlie Hebdo. W jednym z 
pytań 27% badanych stwierdziło, że odczuwa pewną sympatię do motywów stojących 
za atakiem na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu. Pomimo, że dla 78% z badanych 
muzułmanów publikacja wizerunku Mahometa jest głęboko obraźliwa, to jedynie 11% 
stwierdziło, że organizacje, które dopuszczają się takiej publikacji, zasługują na atak, a 
68% było zdania, że akt przemocy przeciwko takim organizacjom lub ludziom, nigdy 
nie może być usprawiedliwiony 32% badanych stwierdziło, że rozumie motywy 
zamachowców, z racji, że doszło do obrazy religii. Taki sam odsetek badanych nie był 
zaskoczony tym atakiem[17]. Tak więc, w badaniu sondażowym po pierwsze nie zadano 
żadnego pytania w takiej formie, jaka jest przytaczana przez Z. Ziobro, a po drugie, 
przytaczana wartość (30%), nie pojawia się w żadnym z zadanych pytań. Można ją 
oczywiście uznać za pewne zaokrąglenie i stwierdzić, że owo 30% to „sympatia dla 
motywów” lub „zrozumienie motywów osób stojących za atakiem”, jednak w dalszym 
ciągu, te zadane pytania nie dotyczyły „pochwały i akceptacji zamordowania 
dziennikarzy”. Omawiana wypowiedź stanowi przykład manipulacji wiedzą w postaci 
danych, mającą na celu wywołać strach przed określoną grupą, a tym samym zwiększyć 
poparcie dla tych polityków, którzy sprzeciwiają się przyjmowaniu do Polski 
przedstawicieli tej grupy (sugestia ataków bombowych i strzelanin, jako niemal pewnik, 
po przyjęciu imigrantów z Bliskiego Wschodu).  

 Innym przypadkiem manipulacji jest celowe przedstawienie nieprawdziwej 
informacji, nadając jej znamiona prawdy. W trakcie sejmowego czytania projektu 
ustawy dotyczącej zmian w Kodeksie wyborczym (23.11.2017), Marek Suski – poseł 
PiS, dokonał oceny omawianego projektu w odniesieniu do ostatnich wyborów 
samorządowych. Stwierdził on, że „jeśli chodzi o wybory samorządowe... do dziś nie 
ma wyników z poprzednich wyborów do sejmików” [18]. Należy zauważyć, że 
przytoczone „ostatnie wybory samorządowe” odbyły się 16 listopada 2014., a 
obwieszczenie o ich wynikach wydano 23 listopada 2014 roku [19], a więc trzy lata 
przed wypowiedzią M. Suskiego i w tydzień po przeprowadzonych wyborach. 
Wypowiedź ta jest w istocie całkowicie nieprawdziwa, a jej celem jest uzasadnienie dla 
wprowadzenia zmian do ustawy, która była omawiana w Sejmie. Cytowany poseł 
stwierdził, że „jeśli chodzi o [nową] ustawę o samorządzie, to ona właśnie przywraca 
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obywatelom możliwość wyboru... przywraca konstytucyjną zasadę proporcjonalności 
wyborów, której nie było”. Połączenie obu przytoczonych wypowiedzi, w wyraźny 
sposób wskazuje, iż zdaniem posła, poprzednia ustawa była zła, bowiem pozwalała na 
nieprawidłowości, w postaci np. nieprzedstawiania wyników wyborów, co jednak 
wydaje się niemożliwe w państwie demokratycznym, a „nowa” ustawa, będzie takich 
wad pozbawiona. Celem manipulacji jest przekonanie do uznania własnych racji i 
zwiększenie poparcia nad omawianym projektem ustawy. 

 Politycy wykorzystują manipulację, nie tylko do promowania własnej partii, ale 
także do dyskredytowania konkurencyjnych ugrupowań. Przykładem takich działań 
mogą być wypowiedzi Pawła Kukiza – lidera Kukiz’15. W jednym z wywiadów [19] 
radiowych (grudzień 2017 r.), stwierdził on, że PiS, jest dla niego niczym innym, jak 
„partią bolszewicką”, dodając następnie: „po prostu o mentalności bolszewickiej i nie 
mówię tego po to by kogoś obrazić, tylko mówię o pewnego rodzaju charakterze, o tym 
szybkości i szybkości zawłaszczania państwa, centralizowania państwa przez jedną 
partię. Jest to typowy rys dla partii bolszewickich” (cyt. oryg.). W odpowiedzi na 
pytania dziennikarza, wskazujące, że bolszewizm jest totalitaryzmem, centralizacją 
władzy, zniszczeniem opozycji i jednopartyjnością, Kukiz przyznał rację, zaznaczając, 
że tym jest „właśnie PiS”. Jednak czym w istocie jest bolszewizm? Według encyklopedii 
PWN, jest to „stworzona przez W. Lenina filozofia działania politycznych, 
zmierzającego do przejęcia władzy w imieniu proletariatu przez zawodowych 
rewolucjonistów”[20]. Należy zauważyć, że P. Kukiz wskazuje, iż jest to jego własne 
zdanie, jednak jest na tyle niezauważalne na tle dalszych wypowiedzi, że można uznać, 
iż nie tyle wypowiada się on we własnym imieniu, co wygłasza ogólne sądy. W świetle 
przytoczonej definicji nie można stwierdzić, aby działania PiS miały na celu przejęcie 
władzy w imieniu proletariatu, a więc jednej z najniższych klas społecznych, jak i 
działania tej partii nie wskazują, aby to „zawodowi rewolucjoniści” mieli tę władzę 
przejąć. Wydaje się natomiast, że w społeczeństwie istnieje negatywne, ale zarazem 
zasadniczo słuszne, skojarzenie „bolszewizmu” ze Związkiem Radzieckim, zwłaszcza 
w jego wczesnej leninowskiej, a może i nawet stalinowskiej postaci, a więc także z 
Wojną polsko-bolszewicką i radzieckim terrorem z okresu wczesno powojennego. 
Zrównywanie działań bolszewików z działaniami PiS jest dalece niesłuszne, a ma 
jedynie na celu zmanipulowanie słuchaczy, iż w istocie te „partie” są sobie bliskie, i 
przez to bliskie będą skutki ich działań, a więc m.in. całkowita eliminacja opozycji. 
Manipulacja ta opiera się m.in. na strachu, niewiedzy i negatywnych skojarzeniach. A 
ma na celu, poprzez osłabienie konkurencyjnego ugrupowania oraz odebrania głosów 
mniej radykalnym w wypowiedziach przeciwnikom PiS, zwiększenie poparcia dla 
Kukiz’15. 

 W wywiadzie z P. Kukizem dochodzi także do innej manipulacji. Lider partii 
wspomina o rozwiązaniu dotyczącym Trybunały Konstytucyjnego, a zaproponowanego 
przez Kukiz’15, „które mówi o tym, by sędziów Trybunału wybierała większość 
kwalifikowana dwóch trzecich głosów” i o którym „[media] powinny o tym trąbić, że 
to jest dobre rozwiązanie”. Jego stwierdzenie ma potwierdzać fakt, że według polityka 
„pół roku później Komisja Wenecka uważała, stwierdziła, że ten pomysł Kukiz’15 jest 
jedynym rozwiązaniem” [21]. Należy zauważyć, że część wypowiedzi P. Kukiza jest 
prawdziwa, bowiem faktycznie jego partia, takie rozwiązanie zaproponowała. Jednak w 
dalszej części dochodzi już do manipulacji, ponieważ Komisja Wenecka, ani nie 
wskazała na słuszność rozwiązania zaproponowanego przez tą konkretną partię 
wymieniając ją z nazwy, ani w ogóle na właśnie takie rozwiązanie. W wydanej opinii z 
2016 roku [21], komisja ta zaleciła „wprowadzenie wyboru sędziów Trybunału 
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Konstytucyjnego przez Sejm większością kwalifikowaną” – bez odniesień do partii 
Kukiz’15 ani większości wynoszącej 2/3 ustawowej liczby posłów. Tak więc, 
stwierdzenie P. Kukiza jest wyraźną manipulacją, mającą na celu podkreślenie 
sprawności i skuteczności działania jego partii, której pomysły są w późniejszym 
okresie ponawiane przez organy europejskie, a więc w domyśle, mające duży autorytet. 
Należy także podkreślić, że istnieje rozbieżność między datą podaną przez lidera 
Kukiz’15, a faktyczną datą złożenia przez tą partię projektu ustawy. Według 
wypowiedzi między działaniami tymi, a opinią Komisji Weneckiej minęło pół roku, 
jednak w rzeczywistości były to tylko trzy miesiące[22]. Dwukrotne wydłużenie okresu, 
między wskazanymi wydarzeniami, można także uznać za przykład manipulacji, 
wskazującej, iż posłowie Kukiz’15 na dużo dłużej przed wydarzeniami związanymi z 
Trybunałem Konstytucyjnym dążyli do wprowadzenia rozwiązań na poziomie 
europejskim. Ostatnią kwestia dotyczy samej opinii Komisji Weneckiej, zalecającej, iż 
wybór powinien być dokonywany większością kwalifikowaną, jednak bez jej 
precyzowania. Obowiązujące regulacje (Konstytucja RP [23]) także wskazują, iż 
obecnie wybór ten jest dokonywany większością kwalifikowaną, ale wynoszącą 3/5. 
Tak więc, Komisja Wenecka w takim samym stopniu może wskazywać na słuszność 
części obecnie obowiązujących przepisów, jak i pomysłów Kukiz’15, a przy tym, 
wbrew słowom P. Kukiza, nie wspominała ona ani o jego partii, ani o rozwiązaniach 
przez niego promowanych. Zatem jest to przykład manipulacji wiedzą w oparciu o 
odniesienie do autorytetów. Ma ona na celu nadanie pozytywnych cech (np. skuteczny, 
przewidujący) partii Kukiz’15, a przez to zwiększenie jej poparcia. 

 Przykładem manipulacji wiedzą jest także podawanie niepełnych faktów. Taką 
manipulacje zastosowała Wanda Nowicka – posłanka lewicowa. W swojej wypowiedzi 
na portalu Twitter stwierdziła, że „PO pozbawiła młodzież prawa do edukacji seksualnej 
Niejedno dziecko poniesie skutki tej żenującej i szkodliwej decyzji” [24](cyt. oryg.). Jej 
wypowiedź miała związek z głosowaniem o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o 
edukacji seksualnej. Należy zauważyć, że posłanka, jako jedynego winnego w tej 
sprawie, wskazuje Platformę Obywatelską. Tymczasem, zgodnie z wynikami 
głosowania [25], jak i jednym z artykułów prasowych [26], odrzucenie to nastąpiło nie 
tylko z racji, iż PO zagłosowała „za”, ale także dlatego, że wniosek ten poparło PiS i w 
znacznej większości PSL. Nawet jeden z posłów SLD zagłosował za odrzuceniem (na 
25 - ogólną liczbę parlamentarzystów z tego ugrupowania, którzy brali udział w tym 
głosowaniu). Tak więc, to nie samo PO miało wpływ na odrzucenie projektu, ale PO 
wraz PiS, PSL i posłami Solidarnej Polski, a także 8 posłami niezrzeszonymi, sprawiło, 
że ów projekt nie przeszedł do dalszej fazy rozpatrywania. Przytaczane informacje są 
ogólnodostępne, a więc możliwość ich weryfikacji jest całkowita i niemal 
natychmiastowa (wyniki głosowań na sejmowej stronie nie pojawiają się ze znaczącym 
opóźnieniem). Można zastanowić się zatem dlaczego W. Nowicka ucieka się do tego 
typu manipulacji? Program polityczny i spojrzenie na kwestie światopoglądowe PiS są 
ogólnie znane, także nie można było się spodziewać, iż w tym głosowaniu partia ta 
będzie przeciwko odrzuceniu projektu, PO natomiast, przynajmniej teoretycznie 
powinna być za jego przyjęciem. Być może zatem, manipulacja ta, miała na celu 
zdobycie większego poparcia wśród elektoratu wspólnego dla Platformy Obywatelskiej 
i partii lewicowych, a więc zdobycie poparcia ludzi, dla których kwestia edukacji 
seksualnej w szkołach jest istotna, a za którymi, teoretycznie liberalna PO się w tym 
przypadku nie wstawiła, głosując w ten sam sposób, co konserwatywne PiS. Odbiorca 
takiego komunikatu, może zrozumieć z niego jedynie, że PO jest przeciwko 
omawianemu projektowi, co dodatkowo podkreślone jest poprzez wskazanie skutków 
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tej decyzji w oparciu o odniesienie się do emocji – „Niejedno dziecko poniesie skutki 
tej żenującej i szkodliwej decyzji”. Jednak posłanka nie wskazała, jakie to będą skutki. 
Tym samym, treść komunikatu może w największym stopniu wpłynąć na wyborców tej 
partii oraz partii lewicowych – w pierwszym przypadku, wpływ ten opierać się może na 
skierowaniu poparcia do partii lewicowych, a w drugim, na wzroście poparcia dla tych 
partii, jako alternatywy dla PO. Należy oczywiście podkreślić, że pojedynczy wpis na 
portalu społecznościowym, nie ma istotniejszej mocy oddziaływania i nie jest w stanie, 
w większości przypadków, dokonać zauważalnych zmian w rozkładzie poparcia.  

 Innym przykładem manipulacji opartej na przekazywaniu jedynie częściowej 
wiedzy, z elementem nieprawdy jest wypowiedź Piotra Zgorzelskiego, posła PSL w 
programie telewizyjnym emitowanym na antenie TVP1. Komentował on wydane kilka 
dni wcześniej oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczące podpisania przez 
niego ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz wpływ tej decyzji na stosunki 
polsko-izraelskie. Zdaniem posła, istnieje wiele krajów „które mają w Jad Waszem 
swoje drzewko”, ale „Polska nie ma tego drzewka”. Ponadto stwierdził on, że „takie 
wyróżnienie spotkało Danię”. Izraelski instytut Jad Waszem powstał w celu 
upamiętniania męczenników oraz bohaterów Holokaustu. Część obiektu stanowi Ogród 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, z drzewami posadzonymi na cześć osób lub 
zbiorowości, zasłużonych w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Należy 
podkreślić, że według informacji pochodzących z instytutu, drzewa te nie są sadzone 
dla uhonorowania państw [27]. Skutkiem tego, twierdzenie, że wiele krajów ma swoje 
drzewa w Ogrodzie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest, fałszywe i manipuluje 
odbiorcami, bowiem to nie same kraje posiadają te drzewa, ale ich przedstawiciele – 
obywatele, którzy ryzykowali życiem ratując Żydów. Możliwy jest powszechny dostęp 
do listy osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata – z 
Polski są to tysiące osób [29] (nadmienić należy, że Danii jest to tylko 15 nazwisk [28]). 
Konieczne jest jednak wskazanie, że sadzenie drzew, może, jak wcześniej wspomniano, 
następować także w celu uhonorowania organizacji – miało to miejsce w przypadku 
Danii, gdy nagrodzeni zdecydowali się nie przyjmować indywidualnych wyróżnień, a 
w zamian przyjąć tytuł Sprawiedliwych jako zbiorowość w postaci „duńskiego ruchu 
oporu”. Z kolei dla upamiętnienia polskiej organizacji - Rady Pomocy Żydom „Żegota”, 
drzewo zasadził Władysław Bartoszewski [30]. Tak więc, w szeroko pojętym, ale i 
prawidłowym rozumieniu funkcjonowania Jad Waszem, drzewo posiada zarówno 
Polska, jak i Dania, a przy tym, nieporównywalnie więcej osób z Polski otrzymało tytuł 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, aniżeli z Danii. Celem dokonania tych dwóch 
manipulacji przez posła P. Zgorzelskiego, mogło być przekonanie widzów, do 
reprezentowanych przez niego poglądów, które wpisują się w poglądy szerszych kręgów 
politycznych. Publiczna i medialna dyskusja na temat stosunków polsko-izraelskich, 
wraz z przyjęciem nowej ustawy oraz tzw. „polskie obozy śmierci”, stanowiły treści 
dość silnie przyciągające odbiorców, a przy tym, w pierwszej z wymienionych kwestii, 
także polaryzujące tychże odbiorców. W efekcie, opisywane manipulacje dokonywane 
mogły być w oparciu o rzekome umniejszanie skali ratowania Żydów przez Polaków w 
czasie II wojny światowej dokonywanego przez Izrael i braku docenienia tego faktu, 
przez to państwo, a więc skierowane były do osób, które nie były negatywnie 
nastawione do zmiany ustawy o IPN. Skutkiem manipulacji mogło być m.in., 
przekonanie odbiorców o słuszności dokonywanych zmian i zwiększenie poparcia 
społecznego dla nich. Pomimo możliwości sprawdzenia przedstawianych informacji, 
ludzie nie są skłonni do podważania i weryfikowania każdego słowa np. osób 
zapraszanych do telewizyjnych programów publicystycznych. Częściowo przyczyną 
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takiego stanu rzeczy, jest brak wiedzy lub brak czasu na weryfikację. Ponadto, ludzie 
mogą wierzyć politykom, a więc w ich przekonaniu, wypowiadane stwierdzenia są 
prawdą i nie widzą w nich znamion manipulacji. 

 W kontekście relacji polsko-żydowskich warto wspomnieć o manipulacji 
dokonanej w trakcie jednej z debat prezydenckich w 2015 roku, przez ówczesnego 
kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę [30]. Stwierdził on, że jego adwersarz 
Bronisław Komorowski, na uroczystość upamiętniającą ofiary mordu w Jedwabnem, 
wysłał list, w którym zawarł sformułowanie „naród ofiar był także sprawcą”. W 
rzeczywistości jednak, słowa te brzmiały: „naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, 
że bywał także sprawcą”. Bezpośrednio dalej słowa B. Komorowskiego brzmiały 
następująco: „Długo trwało zanim zrozumieliśmy, że przyznanie się do tej winy nie 
przekreśla polskiej martyrologii i polskiego bohaterstwa w walce z niemieckim i 
sowieckim okupantem, że nie oznacza relatywizacji win i wywrócenia proporcji w 
ocenie historycznych zasług i grzechów” [31]. Tak więc, skrócenie tych słów przez A. 
Dudę może być uznane za manipulację, bowiem zmienia ich zasadniczy sens. Istnieje 
spora rozbieżność między „był”, a „bywał”, bowiem pierwsze odnosi się do stanu 
ciągłości, w tym kontekście zrównującego Polskę np. z hitlerowskimi Niemcami w skali 
zbrodni. Z kolei bywał, wskazuje, iż w istocie zdarzały się sytuacje, w których Polacy 
nie zachowali się w sposób prawy i dołączali do grona oprawców, ale sytuacje te nie 
stanowiły reguły i nie można z nimi utożsamiać całego narodu. Manipulacja przyszłego 
prezydenta Polski miała na celu zebranie głosów poparcia. Z pozoru nieznaczne 
przekręcenie treści słów przeciwnika politycznego, miało w istocie uświadomić 
widzom, iż jest on zdania, że Polacy są na równym poziomie, co Niemcy, winni tragedii 
Żydów w czasie II wojny światowej. Podobnie jak we wcześniej omawianych 
przypadkach, sprawdzenie oryginalnych słów B. Komorowskiego nie jest zadaniem 
trudnym, jednak odbiorca debaty, a więc programu dynamicznego, w którym 
poszczególni kandydaci przekazują szybko wiele komunikatów, raczej nie będzie 
sprawdzał, czy każda z tych wypowiedzi jest prawdziwa, a jeśli nie, to na czym polega 
manipulacja lub kłamstwo. Zatem manipulacja w takiej sytuacji, opiera się także na 
wywarciu pewnego wrażenia i wprowadzenia do świadomości widzów określonego 
zdania w danej kwestii. Widz, może nawet już w bliskiej przyszłości nie pamiętać, skąd 
ma to przeświadczenie, ale będzie przekonany, że B. Komorowski, jest zdania, że 
odpowiedzialność Polaków za Holokaust jest taka sama, jak Niemców, co jest oczywistą 
nieprawdą. 

  Omówione przykłady manipulowania wiedzą przez polityków odnoszą się do 
różnych kwestii: manipulacji wiedzą w postaci danych (sondażowych lub 
statystycznych), manipulacji wiedzą w postaci faktów (przedstawianie faktów 
niepełnych, wybranych, jedynie częściowych). W przytaczanych wypowiedziach, 
mających miejsce w różnych kanałach komunikacyjnych (np. wywiady radiowe, 
telewizyjne), manipulacja pojawia się przede wszystkim w celu wsparcia własnych 
racji. Odwołanie do danych statystycznych mówiąc, że określona grupa uważa tak samo, 
lub określona grupa jest danego zdania, wywołuje u odbiorcy wrażenie, że osoba, która 
wypowiada te słowa posiada wiedzę w temacie wypowiedzi, ale istnieje gdzieś grono 
osób (odpowiednio duże), które już wcześniej (np. w badaniu sondażowym) 
potwierdziło poparcie dla słów polityka. Słuchacz zatem staje przed wyborem, czy 
zgodzić się z większością, czy też mieć inne zdanie. Wydaje się, że najczęściej nie wnika 
on w kwestie prawdziwości przytaczanych danych. Podobna sytuacja występuje w 
przypadku odwołań do wiedzy w postaci danych statystycznych, które mają na celu 
uwiarygodnienie danej wypowiedzi. Najczęściej dotyczą wzrostów lub spadków 



   

 

 

398 

 

Polityczna manipulacja wiedzą, dla pozyskania głosów, poparcia  
Anna ZAGÓRSKA 

określonych wskaźników (np. bezrobocie) w sposób zgodny z poglądami danego 
polityka. Odbiorca takich komunikatów jest przekonany, że skoro faktycznie zaszły 
takie zmiany (odwołanie do liczb), to w istocie zachodzą dobre lub złe zmiany – w 
zależności czy wypowiedź polityka ma na celu zwiększanie poparcia dla siebie lub 
własnej partii, czy opiera się na obniżeniu poparcia dla partii konkurencyjnych.  

 Ostatni z omawianych typów manipulacji wiedzą, odnosi się do manipulowania 
faktami, a więc przedstawiania ich w sposób niepełny, wybiórczy lub nieprawdziwy. 
Przytoczone przykłady wskazują, że zabieg ten, podobnie jak wcześniejsza manipulacja 
danymi statystycznymi i sondażowymi, ma na celu zwiększanie wiarygodności 
własnych wypowiedzi, a tym samym zwiększanie poparcia dla siebie lub własnej partii. 
Może on przyjmować także charakter negatywny, wymierzony w opozycję, a więc 
opierać się na obniżaniu wiarygodności przeciwników politycznych i poparcia dla nich. 

 Wszystkie omawiane przykłady manipulacji są całkowicie weryfikowalne, co też 
zostało uczynione w niniejszej pracy. Jednak dla odbiorcy komunikatów weryfikacja ta, 
może być utrudniona lub niemożliwa, stąd też pochodzi znaczna siła oddziaływania 
zachowań manipulacyjnych. Przeciętny słuchacz audycji radiowej, raczej nie będzie 
sprawdzał każdej wypowiedzi polityka, czy faktycznie według aktualnego stanu 
wiedzy, mówi on prawdę, czy też kłamie. Odbiorca o wyrobionych poglądach 
politycznych będzie w sposób raczej bezkrytyczny przyjmował słowa polityka, o ile 
reprezentuje on podobne poglądy, lub był przeciwko niemu i jego słowom, jeśli te 
poglądy są całkowicie odmienne. Stąd też, wydaje się, że oddziaływanie manipulacji 
największy wpływ wywiera na osoby niezdecydowane w swoich poglądach, które 
dopiera trzeba przekonać do własnych racji. Nie oznacza to jednak, że manipulacja nie 
ma wpływu na pozostałe grupy, bowiem w przypadku zwolenników, pozwala 
podtrzymywać przekonanie o słuszności tez głoszonych przez polityków, a przy tym, 
tymże zwolennikom, daje argumenty do wykorzystania w prywatnych dyskusjach z 
osobami o przeciwnych poglądach. 
 
Wnioski 

 Większość faktów lub danych, które były manipulowane przez polityków, mogła 
być, przy dzisiejszym poziomie techniki, sprawdzona niemal natychmiastowo, 
zwłaszcza, gdy sami oni wskazywali źródła tejże wiedzy, które jednak zawierały inne 
dane lub fakty. Wydaje się, że znacznie większą rolę powinni w tym zakresie odgrywać 
dziennikarze, którzy prowadzą m.in. wywiady z politykami, niejako wymuszając na 
nich na bieżąco korygowanie wypowiedzi, tak aby słuchacz lub widz, był od razu 
powiadamiany, że dana wypowiedź to przykład manipulacji. W ten sposób możliwe 
byłoby ograniczenie tego szkodliwego zjawiska, a przy tym pewne zmuszenie 
polityków do rzetelniejszego posługiwania się zasobami wiedzy (m.in. odwołania do 
badań sondażowych) lub wykorzystania innych środków wpływu na wyborców, co 
jednak byłoby działaniem równie negatywnym, co manipulacja. Sam odbiorca 
komunikatów, o ile nie posiada odpowiedniego poziomu wiedzy lub nie jest 
wystarczająco zdeterminowany w dążeniu do prawdy, nie będzie weryfikował 
wypowiedzi polityków, z racji m.in. braku czasu i potrzeby. Nawet gdyby jednak 
decydował się tego dokonać, to będzie mógł to zrobić jedynie na własny użytek, 
docierając z tą wiedzą, co najwyżej do swoich znajomych. Stąd też ponownie należy 
zauważyć, jak istotną rolę pełnią media, które codziennie stają się źródłem informacji 
dla dziesiątek milionów mieszkańców kraju, a przy tym niemal bezkrytycznie są w 
stanie przedstawiać zmanipulowane fakty i dane, które za ich pośrednictwem przekazują 
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politycy, w celu zwiększania poparcia dla własnego zdania, a tym samym dla programu 
partii politycznej, do której należą. 
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Abstract:  

The article presents the results of a detailed analysis of the use of graphical constructions for 
depicting dangers. The author provides results of analysis the use of color, shape, size of images to 
describe the various characteristics of dangers.  Various variants of the graphic representation of 
dangers are offered in complexity and content. Proposed a graphical representation of the complex 
dangers to the object of security called "Dandelion dangers". 

Keywords: danger, risk, graphic image, security object. 
 
Abstrakt: 

Článok predstavuje výsledky podrobnej analýzy použitia grafických konštrukcií na zobrazenie 
nebezpečenstiev. Autor poskytuje výsledky analýzy využitia farby, tvaru, veľkosti obrázkov na 
popis rôznych charakteristík nebezpečenstiev. Rôzne varianty grafického znázornenia 
nebezpečenstva sú ponúkané v zložitosti a obsahu. Navrhol grafické znázornenie zložitých hrozieb 
pre objekt bezpečnosti nazvaný "Pandelion hazards". 

Kľúčové slová: nebezpečenstvo, riziko, grafický obrázok, bezpečnostný objekt. 

 

Introduction 
Different symbols of danger and safety people have used since ancient times. For 

example, in ancient Rome, the personification of security was Securitas. The most famous 
symbol of danger and death is the pirate flag "Jolly Roger" – a skull with crossbones on a 
black background. The development of production and transport has contributed to an 
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increase in the number of different generally accepted symbols of danger and security. 
Particular mention should be made of transport, where the basis of traffic rules are various 
signs and markings. Symbols of safety of labor, hazardous biological substances, 
radiation, marking of dangerous goods, etc., have become universally accepted. In 
practice, the hazard indicators of various colors are widely used, allowing you to visually 
monitor the parameters of technical processes. Special marking is applied to dangerous 
parts of mechanisms and structures to improve the safety of people. 

Diagrams and graphs are widely used in the theory and practice of forecasting, 
monitoring hazards, as well as in the development of measures to prevent exposure to 
hazards. It is in this area that the use of various symbols and constructions is not 
sufficiently developed. The wide use of danger symbols makes it easier to systematically 
study them, allows you to visually assess the degree of danger and take priority measures, 
which means optimizing resources to prevent hazards and reduce their impact on the site. 

1. Characteristics of dangers 
The purpose of the graphic representation of hazards is a reasonable and logically 

understandable display of these or other hazard characteristics. Classification and 
characterization of hazards is based on hazard identification. Danger is the possibility of 
the emergence of circumstances in which matter, field, energy, information or a 
combination thereof can thus affect a complex system (security object), which will lead to 
the deterioration or inability of its functioning and development [1]. In this article, the 
notion of danger is widely used, although the majority of graphical constructions can be 
attributed to the characterization of risk as to the quantitative expression of the hazard. 

Any danger is characterized by a number of parameters, in particular: 

 Probability of manifestation. 
 Time of manifestation. 
 The duration of the negative impact. 
 Intensity of action. 
 Variability of the intensity of the negative impact. 
 The magnitude of the consequences. 

In addition, the hazards are classified by: 

 Genesis. 
 Structure. 
 The sphere of manifestation. 
 Localization. 
 Nature of the action per person or objects [2]. 

To solve tasks to ensure the security of the facility (in this context, a person, process, 
phenomenon or any complex system can be a security object), one or several 
characteristics of danger or several hazards can be graphically represented. 

2. Graphical representation of the probability of manifestation of danger 
In the first place, characterizing this or that danger, determine the probability of its 

occurrence. This allows you to identify hazards that can be neglected. The dangers that 
have a low probability can be paid less attention, and the dangers that are more likely to 
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manifest should be paid more attention. Graphically, the probability of danger 
manifestation can be represented in the form of a ring, with the condition that the complete 
ring corresponds to 1 or 100% of the probability of this risk for the object, respectively, 
partial semi-rings will characterize a greater or lesser probability of hazard manifestation 
(Figure 1). 

 

 
Fig. 1. Graphical representation of the probability of occurrence of danger (risk) in 

the form of semirings 
 

The graphical image presented at Figure 1 D allows you visually assess the likelihood 
of various hazards for the object in question. To assess the likelihood of occurrence of 
these or other hazards, other types of graphic images may be used, with different scales in 
a circular columnar, linear or other form. 

The probability of danger occurrence (risk) can be represented as a conventional 
distance to the graphic image of the security object in Fig. 2. According to the principle: 
"The probability of danger is less, the further the graphic image of the danger from the 
object". Thus, to denote the probability of danger occurrence, we use the distance Ln from 
the hazard image Nn to the image of the security object. In graphic images, the distance 
Ln can be represented on a certain scale, corresponding to the probability value. For 
simplified schemes, the relative correlation of the distance Ln with the probability of 
danger occurrence will be sufficient. 

 

 
Fig. 2. Graphical representation of the probability of occurrence of a hazard (risk) in 

the form of a relative distance to the security object 
 

To improve the informative value of the hazard probability scheme, one can use the 
signatures of probability on the corresponding lines (Fig. 3). 
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The representation of the probability of danger in the form of a distance to the object 
is visual and can be used to demonstrate a large number of different hazards. In electronic 
data mapping systems, it is possible to make a dynamic model of the probability of 
manifestation of various hazards for the object under consideration. This graphical 
construction is the simplest and is characterized by only one indicator of danger. 

For the visualization of the probability of manifestation of danger, it is of interest to 
use the color gamut. 

 

 
Fig. 3. Graphical representation of the probability of occurrence of a hazard (risk) in 

the form of a proportional distance to the security object (enterprise) 
 

Color is widely used to refer to danger and safety. In Ukrainian legislation, the use 
of color is regulated by the National Standard of Ukraine ISO 3864-1: 2002, IDT; DSTU 
ISO 3864-1: 2005 Graphic symbols. Colors and safety signs [3]. 

According to the above-mentioned documents, the following are the signal colors for 
safety: red - immediate danger, yellow - possible danger, green - safety and blue - 
prescription in order to avoid danger. Red color, in particular, is used for signal lamps and 
a scoreboard with information notifying of a violation of the technological process or 
violation of safety conditions: "Alarm", "Fault", etc. [4]. Yellow color provides for the 
need for increased attention [5]. To enhance the visual perception of color images of safety 
signs and signal markings, signal colors are used in combination with contrasting colors - 
white or black. 

 

 
Fig. 4. The use of color to indicate safe work and risk in the instruments 
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The color gamut is rarely used to quantify the danger. As a rule, various shades of 
yellow and red colors are used for this purpose in various indicators and sensors. In Fig. 4 
shows examples of the use of green, red and yellow colors in various switch mechanical 
and electronic sensors: a tachometer, a speedometer, a manometer. 

In sensors and indicators with mechanical arrows, it is most convenient to use a 
colored background. The most common arrow sensors with a color background found in 
the control systems of the elements of rotation (tachometer, speedometer, etc.), for 
monitoring systems that are under pressure (pressure gauge), as well as in temperature 
control systems. The development of electronics allows not only to create an image in the 
form of arrow sensors on a certain background (see Figure 4. b. "Electronic speedometer"), 
but also to use color, as well as its intensity in the form of circular, sectoral, rectangular 
indicators, some variants of such display are shown in Figure 5. 

 
Fig. 5. Variants of use of a color scale for characterizing the magnitude of risk in 

electronic means of information display 
 

Using the color gamut allows you to expand the possibilities of graphical display of 
various hazard characteristics. Color can be used to display the probability of danger, as 
well as to display the duration of the negative impact, the magnitude of the consequences 
of the manifestation of the hazard, the intensity of the negative impact. 

Instead of using the color gamut, you can use the color intensity to graphically display one 
or another hazard characteristic (Figure 6). 
 

 
 

Fig. 6. Use of color intensity to characterize the hazard 
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A more intense color will correspond to a greater value of this or that hazard 

characteristic. For such constructions, it is best to use red color (color of attention and 
excitation) or black color (the color of all negative). 

The use of colors and their shades in the graphic representation of hazards is limited 
by the physiology of man. In particular, people do not have the ability to evaluate the 
absolute values of external stimuli [6]. Despite a number of limitations imposed by the 
perception of color by a person, the use of color and intensity of coloring together with 
other elements allows us to graphically display a greater number of hazard characteristics, 
which increases the informative nature of the schemes and drawings. 

In addition to the probability of manifestation of the hazard and the time of 
manifestation of danger, it is important to include in the figure or chart the hazard figures. 
The magnitude of the danger implies a possible result of the negative impact that results 
from the manifestation of the hazard. To denote the magnitude of the negative 
consequences of danger, the term "damage" or its synonym, "loss" is most often used. 
Damage can be expressed in various ways and different indicators: 

 Economic damage, expressed in financial terms. 
 Physical damage - the number of damaged or destroyed elements of the 

security object. 
 Residual workability of the object or system, expressed in points or%. 
 Damage to the security agent expressed in points or other units. 
Graphically, the damage is most expedient to express by the size of a schematic 

image of the hazard in the form of a circle, square, line or other figure that correlate with 
the size of the security object. Thus, the danger that can completely destroy the security 
object can be represented by a figure of the same size as the security object, and the 
dangers that can damage only a part of the elements of the security object are displayed 
proportionally to smaller figures (Figure 7). 

 

 
Fig. 7. Graphical representation of damage (magnitude of danger) in the form of 

the relative size of the hazard image to the security object 

 

Increase the information content of the graphic image of the hazard can be included 
by including the element of the duration of the likely negative impact. In Figure 8, the 
simplest versions of the hazard image are the rectangles D1 and D2 (Figure 8). Taking the 
height of the figure for the level of damage, the danger of D1 will cause 50% damage to 
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the security object. The time of action of this danger is small, as indicated by the small 
thickness of the schematic image of this hazard. 

The figure denoting the danger of D2 (Figure 8) in comparison with the figure 
denoting. 

A more complex variant of interpreting the graphic image of the dangers D1 and D2 
will be the introduction of the following characteristics: the height of the figures i1 and i2 
corresponds to the average intensity of the negative impact on the object, the width of the 
figures t1 and t2 is the duration of the negative impact on the object, therefore, the area of 
the figure will be equal to the overall negative effect - damage (formula 1). 

Damagen =in×tn  
where: in is the intensity of the negative impact on the object for the nth hazard, tn is the 
duration of the negative impact on the object for the n-th hazard. 

 

 
Fig. 8. Graphical representation of the intensity of the impact (in) and the duration of 

the negative impact (tn) 
 

In this interpretation, the danger of D1 will correspond to a short-term intensive 
negative impact, with little damage (for example, a blow), whereas the D2 danger will 
correspond to a long-term medium intensity effect that will cause significant damage (for 
example, a storm). Increase the information content of the graphical representation of 
hazards by using more accurate time characteristics of the intensity of the negative impact 
instead of the average negative impact indicator. 

The figures denoting the hazards of D3 and D4 characterize the intensity of the 
negative impact in accordance with the exposure time. The intensity of the hazard, 
indicated by the figure D3, increases from the minimum value at the beginning and reaches 
a maximum (i3) at the end of its action. The danger indicated by the figure D4 has a more 
complex intensity structure, it will increase from the minimum value to the maximum (i4), 
then the intensity decreases to a small value, and then again increases to the maximum. 
The maximum impact lasts a while, then decreases in an arithmetic progression to zero. It 
should be noted that the intensity of increase and decrease of exposure for hazards D3 and 
D4 corresponds to the trend, and not to the exact values. If you have all the necessary data, 
you can build a figure of danger with the exact values of the negative impact or damage 
at a certain point in time. The danger shown in figure D5 shows the increase in damage as 
a function of the time of exposure (incremental damage). Accordingly, i5 (maximum 
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height of figure D5) corresponds to the maximum damage from the given impact, which 
can be expressed in absolute values or % to total damage. 

The height of the figure D5 would correspond to the total damage similar in height 
to the figure of the security object. The danger, depicted by the figure D6, characterizes 
the intensity of the negative impact in exact accordance with the time. The height of the 
figure (i6) corresponds to the maximum intensity of the impact, which can be expressed in 
balls, %, or other units. The negative impact time is indicated by t6. The area of figure D6 
will correspond to the total damage from the negative impact. 

To model the n-th number of hazards for an object, you can apply a construction 
called the "dandelion of hazards" by the author (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9. Graphical representation of 11 hazards for the object 
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This type of construction allows you to include a large number of hazards and their 
characteristics. Let's take a closer look at figure 9. The distance (L) from the object to the 
figure symbolizing the danger (D) corresponds to the waiting time for the danger. The 
length of the hazard figure (t) corresponds to the negative impact time, and the section 
width of the figure (i) corresponds to the intensity of the hazard exposure in accordance 
with the time. The area of the hazard figure will correspond to the magnitude of the 
damage. The intensity of the color of the hazard corresponds to the probability of this 
hazard. Thus, the "dandelion of dangers" includes the five most important characteristics 
of danger. 

 

Conclusion 

The use of a graphic depiction of hazards makes it possible to visualize a number of 
their characteristics, which can be used in safety theory and practice - when choosing a 
strategy and tactics for preventing and protecting hazards. Graphical constructions allow 
you to make quick decisions without the need for complex calculations and detailed 
graphs. The use of electronic means allows the creation of dynamic hazard constructs that 
allow monitoring the emergence of new hazards, as well as changes in the main 
characteristics of existing hazards. 

The scope of the graphic representation of hazards is not limited to technology. Such 
a view can be successfully used to assess economic, social, and biological dangers for 
technical facilities, natural complexes, individuals, social groups, states. 
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Abstract: 

Safety is one of the most important human needs, which, unfulfilled, unmet, brings many socially 
undesirable phenomena, such as social disorganization, social pathology, and social anomie. The 
collapse of the social order does not contribute to the social development of individuals and local 
communities, nor does it serve the development of urban areas. Therefore, it is so important from 
the social point of view to operate services that deal with maintaining order and security in cities 
on a daily basis. Undoubtedly, they include the police and municipal guards. Actions taken by the 
indicated formations are directly proportional to the development of safety and security of the 
inhabitants of urban areas. Therefore, this article attempts to indicate what is the awareness of 
the indicated services regarding public safety. 

Keywords: security, police, municipal police 

 

Abstrakt: 

Bezpieczeństwo to jedna z najistotniejszych potrzeb człowieka, która nierealizowana, nie 
zaspokojona, niesie ze sobą wiele nie pożądanych społecznie zjawisk, takich jak dezorganizacja 
społeczna, patologia społeczna, a wreszcie anomia społeczna. Załamanie ładu społecznego nie 
służy rozwojowi społecznemu jednostek i społeczności lokalnych, nie służy również rozwojowi 
obszarów miejskich. Dlatego tak ważna ze społecznego punktu widzenia jest działalność służb, 
które zajmują się na co dzień utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w miastach. Bez wątpienia 
należą do nich policja oraz straże miejskie. Działania jakie wskazane formacje podejmują, są 
wprost proporcjonalne do rozwoju bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców 
obszarów miejskich. Dlatego też w niniejszym artykule starano się wskazać jaka jest świadomość 
wskazanych służb odnośnie bezpieczeństwa publicznego.  

Słowa klucze: bezpieczeństwo, policja, straż miejska 

 

 



   

 

 

413 

 

Public safety in the awareness of public security services 
Monika ZAWARTKA 

Introduction 
Since the appearance of the first people on earth, security and its provision has 

become one of the basic needs. Over time, the concept of security and the way he 
perceived it evolved. Today, security and its scope apply to many spheres such as life, 
both individually and collectively. Here, therefore, it is necessary to indicate social 
security areas, including family life, but also territorial, political, economic, economic, 
ecological and military areas. Contemporary science practically deals with the study of 
concepts and perceptions as well as the assessment of safety. Every living being has a 
number of needs, one of the main and most important is the security that everyone 
perceives in a different way, but it is equally important for everyone. Undoubtedly, the 
importance of security depends on many factors that undergo constant change. 

1.  Security and its aspects 
Security has the character of a subjective need. This means that it may apply to 

various entities, starting with individuals, and social macrostructures ending. This 
includes organizational structures, i.e. institutions that represent individual units and the 
representation of social groups - the national, state and international system. Security is 
an existential need closely related to the existence of a given entity. This need is of a 
very complex nature. Its scope includes satisfying elementary needs, such as 
persistence, integrity, independence and identity, possession and a sense of confidence 
in functioning and in development, peace. [10] 

Security has been defined in many areas, ranging from individual security to 
national, regional and international security, as well as internal and external security. 
Following the definition of J. Szczepański, the individual's security can be seen as 
enabling him to meet his needs, realize his interests and provide the unit with the 
possibility of expansion. [8] And the basic cell that should give a sense of security to 
the individual is the family. In turn, for A. Kamiński, the family is the basic part of the 
community of life for most children or adults. This community is based first of all on 
emotional ties, thanks to which all the years of life are exchanged between opinions and 
opinions on such a large scale as it is possible. Home, for many people is a certain, 
emotional, permanent sphere of mental security. [2] Analysis of the security definition 
proves that security should be understood as a state or a process. Stan, or something that 
is happening now, and the process is a variable phenomenon in time. [1] In turn, J. 
Stefanowicz notices two meanings of security. He says that security is both a state and 
a process, but it is not distinguished by its unchangeability in time, because it depends 
on moving systems of forces. [7] 

Speaking of security, attention should be paid to "security models" in the view of 
Daniel Frei, a Swiss political scientist. In his opinion, security, and especially its 
essence, lies in analyzing the objective and subjective aspects of threats. This safety 
model is presented as follows: a state of insecurity, a situation when a high risk occurs, 
and its perception (threats) is correct, an obsession state, i.e. a situation where a threat 
with a low degree is perceived as a large-scale threat, the state of false security, or the 
situation when the external threat is so large, and its perception is inadequate to the 
extent of the threat, the state of security, i.e. the situation when the external threat is not 
large, and the perception of it proceeds in a correct manner. [5] 
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In the theoretical security analyzes, three dimensions are emphasized: subjective 
(when we ask the question, whose survival and existence it is, differently: when we ask 
about the state of security of international relations participants), objective (when we 
ask the question, what is the content of security, how to form certainty) identities of 
participants in international relations), functional, otherwise called processual (thanks 
to which, we have the opportunity to observe the process of change in time, the state of 
development of a sense of existence, of being and opportunities for participants of 
international relations). [10] Another important aspect is the so-called basic values, 
defining the security of the state and, hence, its inhabitants. These include: The survival 
of the state - the state is understood in this case as an independent political unit and 
nation as a distinguished ethnic group, territorial integrity, political independence (self-
control, freedom of affiliation, regime), quality of life, and more precisely: levels of 
social and economic development, living standards, culture, the state of the 
environment, development prospects. [3] 

The internal and external security of the country together form a comprehensive 
system of state security. Definitionally, it can be understood as a structured system of 
elements, which thanks to appropriate rules, procedures and institutions. They are 
designed to protect the state against threats and dangers by removing or fighting them 

with them. [12] Component elements of the comprehensive security system 
understood in this way include: legal safety grounds, policy and national security 
strategies, civil and military organization of national defense and defense, security 
infrastructure, security education, alliance and international cooperation. [6] 

Each country must have appropriate institutions and instruments to ensure its 
security. Measures ensuring security administrative and legal measures. They are aimed 
at maintaining order and peace as well as peace in terms of interpersonal relations, 

and to protect property and citizens' health. They also have to serve the protection 
of valued values in social groups. Political means are the second means. These include 
activities and political declarations that aim to alleviate the conflict and provide ways 
to resolve disputes. Economic and financial means are the third measure. They are used 
in economic international relations. These measures have negative and positive 
sanctions. Negatively, because they are meted out (economic sanctions) are against the 
state, in turn positive, because they provide financial assistance. The fourth means are 
military means. They gather armed forces and related elements of the national economy. 
They allow protection of the integrity of state borders. They provide security to the state 
by deploying its armed forces outside the territory of the country. The fifth, last 
measures are cultural and ideological means. They can have a positive impact on 
international relations by shaping cooperation and mitigating existing conflicts. Thanks 
to the influence of these factors, there may be further strengthening of ties between 
nations. [9] 

Managing the national security system is a very important state task. The 
management subsystem is an essential part of the national security system and at the 
same time is part of the national security systems designed to manage the functioning 
of the system, including all public authorities and managers of organizational units who 
ensure the execution of tasks related to ensuring national security. These include 
advisory bodies and the administrative apparatus, as well as operating procedures, have 
a significant impact on the entire security system during war, crisis or peace, ensuring 
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the acquisition of knowledge about threats and their analysis. In addition, it provides 
plans for the preparation and operation of operating subsystems as well as support and 
management during operations. Four task areas (strategic) of the targeting subsystem 
are extracted. 

The first area is to monitor hazards, taking into account their scale, type and place 
of occurrence. The second area prevents the emergence of threats within the country and 
abroad. The third area gathers all activities related to the removal of the effects of 
existing threats in a situation where they were not avoided. The fourth area concerns the 
management of state defense during direct military aggression. For the fulfillment of 
tasks, the relevant financial, organizational, planning or financial conditions are 
important. Their assurances are regulated by legal regulations that concern the 
improvement of the state's defense readiness and the preparation of management station 
systems for given public administration bodies, including the Central State Defense 
Steering Facility. [11] The executive subsystems of the national security system include 
forces and means that are anticipated to ensure the implementation of security tasks 
defined by law, and which remain ready for use by the authorities heading the security. 
These are subsystems of support and operational subsystems. Subsystems of support are 
all economic and social entities. They are designed to take advantage of opportunities, 
moreover, designed to take on challenges, reduce risk and counteract internal and 
external threats. On the other hand, operational subsystems include state defense 
subsystems designed to seize opportunities, take challenges, reduce risk and prevent 
external political and military threats. In addition, it also includes subsystems ensuring 
civil and state protection, ie civil and non-military security, which are intended to seize 
opportunities, take on challenges, reduce risk and internal and external non-military 
threats. [11] Hence, disposable groups play a significant role in maintaining security at 
all levels of social life, including the police, municipal guards and fire brigades. [4] 

2.  Security of residents in the Police's awareness  
In recent years, the level of security has improved significantly. Increasingly, in 

the research, indicators regarding the sense of security are at the level of 70% - 75%. 
Showing an upward trend. When analyzing safety or security awareness, pay attention 
to two terms: "it is safe" and "sense of security". The statement "is safe" - here it is safe, 
a term indicating that a given space is safe and no one has encountered any threat. The 
"sense of security", on the other hand, will be perceived differently, most often 
positively, by the inhabitants of a given space, for which it is their own space, and people 
from outside, this "sense of security" will perceive completely differently, i.e. someone 
from outside in a given space may feel endangered. A sense of security, therefore, has 
an individual dimension. It turns out that Poland is a country where life is really safe, as 
evidenced by indicators reaching 60% -70% of positive responses of the respondents. 

High security indicators are, in a sense, a reflection of the level of citizens' trust in 
the Police. High rates in this respect are not only a reflection of a high level of trust, but 
also the result of actions taken by the Police in the form of social debates or social 
consultations that affect the sense of security. Preventive programs implemented by the 
Police and other municipal institutions play a significant role in this respect. One such 
program is the "Preventive Shield Program", which aims to limit hooliganism and 
devastation and theft of municipal and cooperative property. As part of the program, 
there are a lot of activities, campaigns, preventive actions, and urban campaigns that 
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aim to limit the socially negative phenomena to the greatest extent. One of the activities 
of this program are supranational services. It consists in the fact that a policeman who 
has a day off work may come to work and perform such preventive service in a patrol. 
It turns out that the greater number of patrols positively affects the sense of security of 
residents. 

An important issue among existing threats are crimes whose victims are seniors. 
The police admit that cheating on "granddaughter" is a kind of scourge affecting the 
senior community. Although many activities have been undertaken in this area and many 
institutions have been involved - City Guard, Fire Brigade, Church, housing and district 
cooperatives - these scams continue to appear. 

In its opinion, the Police, most often faces threats related to hooliganism, burglaries 
to various objects, but also flats or cars. Road traffic events, i.e. accidents and collisions, 
as well as those involving pedestrians are also significant threats. Currently, apart from 
scams for the elderly, the most common threats include drugs and boosters. According 
to the Police, an important element supporting the safety of residents is the "National 
map of security threats in Poland" functioning in many cities. Every resident of a given 
city has the option of checking only the number of interventions in the space that 
interests him, eg a housing estate or a specific street. However, the Police have 
knowledge about the type of events in a particular place. A police map is a great tool 
that helps and contributes to security. 

3.  Security of residents in the awareness of the Municipal Guard 
The Municipal Guard is another disposable group, for which one of the tasks is to 

care for the safety of residents. According to the available data, approximately 70% of 
urban residents feel safe and are satisfied with the work of the Guard. Municipal guards, 
the level of trust determines the number of applications, believing that the more cases 
the residents issue, the higher the level of trust. However, you can risk saying that this 
is a search for 'strength' acceptance in local communities. 

The City Internship does not undertake independent activities aimed at increasing 
the sense of security of city residents. All activities are conducted jointly most often 
with the Police, as part of cooperation in the implementation of programs. The only 
action that brands the City Guards are walking or motorized patrols. Mention should 
also be made of the action of marking bicycles, which has been met with a positive 
social reaction, especially users of this means of communication. 

The City Guards assess their actions as sufficient to support city safety. Meetings 
are held with children and adolescents associated with safe behavior, first aid classes 
are conducted. 

The threat faced by the Municipal Police in their work is usually a disturbance of 
public order and peace. Refers to events organized by young people, disturbances in the 
home, drunk people who consume alcohol in various places, dangerous animals and 
homeless people. In terms of the number of reports, the City Watch indicates that there 
are about twenty of them per day. There are days when there are more or fewer entries. 
They are related to hooliganism, vandalism, consumption of alcohol in public places, 
improper parking, and interventions related to road traffic, as well as those left 
unattended in public places. At the same time, the first three types of threats are more 
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frequent in centers, and the remaining ones are evenly distributed throughout cities. It 
happens that the Municipal Guards have more work at certain hours during the day. In 
the mornings, the most often meet with improper parking of vehicles, as well as with 
trade in places not intended for this purpose. In the evening, however, the reports 
concern the most common disturbance of peace, as well as disturbing the peace by 
homeless people who disturb the peace of the inhabitants, which happens that they sleep 
on staircases. 

As for the number of applications, it is the most of them in the afternoon and 
evening hours, at weekends the least City Guard receives applications on Sundays and 
holidays 

 

Conclusion 

Data analysis shows that services whose job is to care for the safety of city residents 
are in the position that the level of security is high. Inhabitants of cities have a high 
degree of trust in services dealing with public policy. All representations of the 
institutions claim in accordance that the inhabitants of the city of Jaworzno have a lot 
of confidence in them. Only the police indicated the exact number of residents, i.e. 70%. 
The case is very similar when it comes to the employees' opinion on the subject of their 
activities by assessing the level of trust of the city's residents. 

For security-related activities, fire brigades classify ad-hoc, preventive and pro-
social activities. The city police, in turn, indicated numerous patrols, and also, like the 
police, for the "shield" campaign. The "shield" campaign aims to build a sense of 
security for residents, as well as increase the prestige of institutions that work for public 
safety. The employees of the abovementioned services, on the functioning of the given 
activities, consider that they are sufficient. 

Each of the services indicates that the work performed contributes to an increase 
in the level of safety among residents. The officers of the indicated disposable groups 
serve the residents with their help and experience. And the security map, indicates the 
areas of cities where there is a potential threat, also indicates which urban areas are more 
or less secure. 
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Abstrakt: 
Dopravné nehody spojené s chodcami sú spôsobené dvoma faktormi. Prvý faktor je správanie 
samotného chodca, druhým faktorom je reakcia vodiča vozidla. V prípade, že vinníkom dopravnej 
nehody je chodec, môže ísť o neočakávaný vstup na vozovku z chodníka alebo krajnice, 
neodhadnutie dopravnej situácie alebo zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti prichádzajúceho auta. 
Veľmi dôležitým faktorom je včasná reakcia chodca na určitý dej. Práve takáto včasná reakcia môže 
niekedy zachrániť život. Nakoľko je rýchla reakcia a včasné zastavenie chodca v kritických 
situáciách veľmi dôležité, je pozornosť v tomto príspevku venovaná rýchlosti pohybu chodcov a 
experimentu s brzdným spomalením chodcov u detí. 

Kľúčové slová: chodec, dieťa, pohyb, chôdza, brzdné spomalenie  

 
Abstract:  

Traffic accidents associated with pedestrians are caused by two factors. The first factor is the 
manner of pedestrian, the second factor is the action of driver of the vehicle. In the case that  the 
quit is on the pededstrian, it can be caused by an unexpected entrance to the road from the sidewalk 
or the enge of the road, an inaccuracy of the traffic situation, or a poor estimate of the distance and 
speed of the incoming car. A very important fact is the pedestrian's early reaction to a specific act. 
Very timely response can sometimes save life. Due to the fact the rapid response and early stopping 
of pedestrians in critical situations is very important, attention in contribution is focused on the 
pedestrian movement speed and the pedestrian braking deceleration experiment realized with 
children. 

Keywords: pedestrian, child, movement, walking, deceleration. 
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Úvod 

Najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci. Medzi týchto 
účastníkov patria hlavne dôchodcovia a deti. Tieto dve vekovo odlišné kategórie sa radia 
medzi najkritickejšie. Dopravná nehodovosť na cestách je často zavinená chodcami 
a veľmi často práve deťmi. Deti bývajú často nepozorné a veľká časť z nich nepozná 
základné pravidlá cestnej premávky. Takáto nepozornosť a neznalosť môže viesť až 
k fatálnym následkom.  

Je potrebné doplniť, že veľké množstvo nehôd je spôsobených pod vplyvom 
alkoholu, kedy má chodec horší odhad o prichádzajúcom vozidle alebo vo veľkom 
množstve prípadov sa jedná o stále vstupovanie chodca na vozovku. Medzi ďalšiu 
príčinu sa radí hra detí v blízkosti cesty a veľmi pravdepodobný vstup na ňu. [7] 

Väčšie množstvo dopravných nehôd je spôsobených vinou vodiča. Pri tomto 
zavinení sa medzi hlavné príčiny radí nedanie prednosti chodcovi, a tým neumožniť mu 
bezpečne prejsť cez vozovku. Ako ďalší faktor je možné uviesť prekročenie povolenej 
rýchlosti, čo má za následok dlhšiu brzdnú dráhu a tým nemožnosť včas zastaviť 
vozidlo. Ako u chodcov, tak aj u vodičov je množstvo nehôd spôsobených pod vplyvom 
alkoholu. Následky, ktoré vznikajú pri nehodách áut s chodcami sú škody na zdraví a na 
majetku. Medzi ekonomické škody môže patriť poškodenie vozidla alebo mestského 
zariadenia. Závažnejšie sú ale ujmy na zdraví, kde sa jedná o ťažké a ľahké zranenia. 
Najtragickejším následkom dopravných nehôd je usmrtenie.[7]     

 Veľmi nešťastnou situáciou je, ak sa jedná o dopravnú nehodu chodca – dieťaťa. 
Dieťa si často neuvedomuje závažnosť situácie. Ako pri hrách v blízkosti vozovky, tak 
aj pri prechádzaní cez ňu, kedy môže zle odhadnúť vzdialenosť prichádzajúceho 
vozidla. V takomto prípade je veľmi dôležitá včasná reakcia. Ako je zrejmé z tabuľky 
č. 1 (aj obr č.1) najpočetnejšou vekovou skupinou chodcov zaviňujúcich dopravné 
nehody je práve skupina detí od 6-9 a 10 – 14 rokov, čo sú školopovinné deti. Tabuľka 
vykazuje ďalšie veľmi zaujímavé výsledky, z ktorých sa ale nedá presne určiť, ktorá 
veková skupina by čo sa týka nehôd patrila medzi menej horšie alebo lepšie, keďže 
vekové kategórie sa striedajú. Môžeme si ale všimnúť, že najmenej dopravných nehôd 
spôsobili v priemere deti vo veku do troch rokov. Môže to vyplývať aj z toho, že deti 
v takomto veku by mali byť v doprovode rodičov.  
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Tab. 1 Počet nehôd zavinených chodcami (Zdroj: MV SR, spracované autorom) 

  
Nehody zavinené chodcami podľa vekových kategórií 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
do 3 rokov 
vrátane 7 17 14 21 22 17 17 

4-5 21 29 34 29 26 30 24 
6-9 58 69 68 77 64 69 51 
10-14 55 64 65 79 59 58 53 
15-17 18 16 30 29 33 25 14 
18-20 16 25 18 14 16 15 6 
21-24 23 27 32 25 16 20 16 
25-29 24 24 25 25 25 27 16 
30-39 44 65 48 45 51 38 32 
40-49 43 56 45 49 50 51 28 
50-59 64 70 68 65 59 59 34 
60-64 18 25 28 30 29 32 16 
65-69 15 16 18 21 20 17 12 
70 a viac 42 48 39 39 31 35 24 
nezadané 15 18 14 20 20 15 9 

 

Obr. 1 Grafické znázornenie nehôd zavinených chodcami  
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1.  Teoretické východiská problematiky  
Pohyb človeka sa od pohybu neživého hmotného objektu líši tým, že má vlastný 

vnútorný zdroj sily a tým, že je riadený teleologicky za účelom dosiahnutia konkrétneho 
cieľa. Pre ľudský pohyb je charakteristickým rysom rytmické striedanie pohybových 
fáz. Pravidelný rytmus pohybu v určitej harmonickej frekvencii je sprevádzaný 
emotívnymi zážitkami a ovplyvňuje psychiku, a tým aj pohybové správanie osobnosti a 
býva často zdieľaný skupinou jednotlivcov. [9] 

Pohyb vpred je vykonávaný neustálym opakovaním krokov v cykloch chôdze. 
Cyklus chôdze je vyjadrovaný celým dvojkrokom. Je prevádzaný v časovom intervale 
medzi opakovaným kontaktom päty rovnakej nohy s podložkou. Pre jednotlivé nohy sa 
krok delí do fázy statickej a fázy dynamickej. [10] 

Vedecká náuka, ktorá skúma ľudský pohyb sa nazýva kineziológia. Patrí do odboru 
anatómie. V štúdiu anatómie pohybovej sústavy sú tri hlavné štruktúry, a to kosti, kĺby 
a svaly. [1]  

Pod vplyvom nervovo svalovej funkcie a vedomia telo dokáže vykonávať chcené 
vôľové, mimovoľné a reflexívne pohyby, zaujímať rôzne polohy, udržiavať rôzne 
polohy (sed, ľah...), podľa potrieb upraviť pohyby, ktoré sú vyvolané vonkajšími silami 
a hlavne gravitačnou silou. [8] 

„Lokomócia v svojej najvšeobecnejšej definícii zahŕňa každý pohyb, ktorý 
premiestňuje telo, či už je to vstávanie zo stoličky, plávanie alebo šplhanie po lane.“[8]  

Lokomočné aktivity človeka sú realizované na základe pohybových vzorov, ktoré 
sa vytvárajú v procese vývoja každého jedinca. Celý pohyb je teda výsledkom vopred 
pripraveného vzorca neuronálnej aktivity, ktorá je označovaná ako centrálny motorický 
program. [6] Medzi najbežnejšie formy lokomócie patrí: 

- Chôdza,  

- Beh.  

Chôdza človeka je jedinečná a špecifická. Aj napriek tomu, že sa rytmus a 
charakter tela pri chôdzi považuje takmer za strojovo rovnaký, ľudská chôdza je pre 
každého tak jedinečná a tak osobná, že podľa jej rytmu a zvuku sa dá odlíšiť jej majiteľ. 
[9,10] Chôdza sprevádza množstvo aktivít človeka v jeho rutinnom živote. Preto je 
pochopiteľné, že objektom mnohých štúdií sa stala analýza lokomócie človeka a zvlášť 
analýza jeho chôdze. [8,10] 

Chôdza je tvorená krokmi. Krok je súbor pohybov, ktoré sú odohrané v čase medzi 
analogickými polohami jednej a druhej končatiny. Napr. od tej chvíle, keď ľavá 
končatina špičkou opustí podložku, až po chvíľu, keď ju opustí pravá končatina. [4] 

 

1.1. Rýchlosť pohybu chodcov 

Rýchlosť pohybu chodcov závisí od určitých faktorov. Je potrebné zdôrazniť, že 
medzi tieto faktory nepatrí len vek, výška, váha a pohlavie, ale zásadne na to vplývajú 
aj iné faktory, ako zdravotný stav, psychika, momentálna nálada, ale aj životný štýl 
a veľa iného . Je samozrejmé, že inak sa pohybuje dieťa a inak dôchodca. Inak sa 
pohybuje zdravý človek a inak chorý. Nemôžeme porovnávať chôdzu zdravého mladého 
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človeka, ktorý sa pravidelne hýbe, športuje a vykonáva rôzne aktivity a chôdzu tiež 
mladého, no neaktívneho človeka, ktorý sedí väčšinou doma a vykonáva minimum 
aktivít. Taktiež to platí aj pre ostatné skupiny, ako napr. mladý a starý, zdravý a chorý 
a pod. [2] 

V nasledujúcej tabuľke č. 2 sú uvedené hodnoty rýchlostí pohybu chodcov podľa 
už vykonaných meraní. Tieto merania sú rozdelené podľa pohlavia, veku a podľa typu 
pohybu.  

Tab. 2 Rýchlosť pohybu chodcov v závislosti na veku, pohlaví a type pohybu 

Rýchlosť (m.s-1) 
 

Vek 
Muži Ženy 

Chôdza Rýchla 
chôdza 

Beh Chôdza Rýchla 
chôdza 

Beh 

80-85 0,90 1,18 1,50 1,01 1,32 1,65 
75-80 0,99 1,29 1,77 1,05 1,30 1,71 
70-75 1,09 1,45 2,07 1,24 1,42 1,72 
65-70 1,19 1,64 2,44 1,30 1,94 2,90 
60-65 1,29 2,00 3,20 1,40 2,00 2,86 
50-60 1,41 2,11 3,51 1,40 2,11 3,23 
40-50 1,50 2,00 3,87 1,15 2,00 3,50 
30-40 1,50 2,22 4,17 1,30 2,18 3,73 
20-30 1,22 2,31 4,00 1,40 2,31 4,00 
15-20 1,59 2,31 3,87 1,50 2,31 3,73 
14-15 1,80 2,40 4,00 1,56 1,94 3,18 
13-14 1,50 2,14 3,70 1,79 2,44 3,49 
12-13 1,62 2,31 3,45 1,91 2,31 3,70 
11-12 1,60 2,13 3,53 1,58 1,97 3,23 
10-11 1,85 2,31 3,18 1,74 2,07 3,16 
9-10 1,63 2,22 3,23 1,47 2,03 3,08 
8-9 1,60 2,31 3,43 1,58 2,14 3,16 
7-8 1,70 2,28 2,97 1,60 2,18 2,86 
6-7 1,52 2,11 3,43 1,48 1,97 2,79 

5,5-6 1,33 1,58 2,22 1,33 1,58 2,22 
5-5,5 1,20 1,70 2,40 1,20 1,70 2,40 
4,5-5 1,14 1,60 2,27 1,14 1,60 2,27 
4-4,5 1,07 1,48 2,00 1,07 1,48 2,00 
3,5-4 1,00 1,39 1,91 1,00 1,39 1,91 
3-3,5 0,92 1,30 1,67 0,92 1,30 1,67 

 

2.  Experiment merania brzdného spomalenia u detí  
Cieľom experimentu bolo zistiť brzdné spomalenie chodca pri určitom type 

pohybu. Preto bolo potrebné naplánovať merania pre výpočet rýchlosti pohybu chodcov 
a následné vyhodnotenie ich zastavenia. Objektom skúmania boli žiaci druhého stupňa 
Základnej školy vo Finticiach. V rámci merania boli rozdelení do piatich vekových 
kategórií vo veku od 10 do 15 rokov. Meranie bolo realizované na vzorke 50 žiakov. 
Meranie sa uskutočnilo na asfaltovom ihrisku v areáli Základnej školy vo Finticiach. 
Meralo sa na rovnom úseku, bez prevýšení a nerovností. V prvej časti boli žiaci meraní 
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pri bežnej chôdzi, v druhej časti pri rýchlej chôdzi a v tretej časti boli meraní pri behu. 
[2] 

2.1. Postup merania 
Meranie spočívalo v meraní chôdze, rýchlej chôdze a behu žiakov. Žiak začal 

vykonávať svoj pohyb pokynom „POĎ“ a svoj pohyb ukončil na základe pokynu 
„STOJ“. Údaje, ktoré boli z tohto merania vyhodnocované sú brzdná dráha s(m) a čas 
t(s), pomocou vzorcov pre výpočet brzdného spomalenia. Čas sa počítal od momentu 
začiatku brzdenia až po úplné zastavenie. [2] 

Na meranie brzdného spomalenia bolo použité pásmo na meranie dráhy a 
zrkadlový fotoaparát umiestnený na statíve na vyhotovenie kamerového záznamu 
potrebného pre výpočet. Namerané údaje boli vyhodnocované v počítačovom programe 
VirtualDub obr. 2 a 3 a následne vypočítavané pomocou programu Microsoft Excel. 
[2] 

 
Obr. 2 Ukážka práce s programom VirtualDub 

 

 
Obr. 3 Ukážka práce s programom VirtualDub 

 

2.2. Výsledky experimentu 

Výsledky boli spracované zvlášť pre chlapcov a dievčatá. Ako je zrejmé z obr. 4 a 5, 
výsledky sú rôzne. Nie je možné povedať, že brzdná rýchlosť závisí od veku dieťaťa. (Boli 
sledované aj parametre ako výška dieťaťa, váha, dĺžka kroku).  

Graf na obr. 4 porovnáva priemerné hodnoty brzdného spomalenia dievčat všetkých 
ročníkov pri všetkých typoch pohybu. Najnižšiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia 
pri CHÔDZI dosiahli dievčatá 8. ročníka, a to 1,639 ms-2, najvyššia priemerná hodnota 
brzdného spomalenia bola dosiahnutá u dievčat 6. ročníka, a to 5,215 ms-2. [2] 

Najnižšiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia pri RÝCHLEJ CHÔDZI dosiahli 
dievčatá 8. ročníka, a to 1,664 ms-2 a najvyššiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia 
pri chôdzi dosiahli dievčatá 9. ročníka, a to 3,774 ms-2. [2] 

Najnižšiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia pri BEHU dosiahli dievčatá 8. 
ročníka, a to 3,365 ms-2 a najvyššiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia dosiahli 
dievčatá 6. ročníka, a to 4,772 ms-2. [2] 
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Obr. 4 Grafické znázornenie hodnôt brzdného spomalenia dievčat všetkých ročníkov 

 
Graf na obr. 5 porovnáva priemerné hodnoty brzdného spomalenia chlapcov 

všetkých ročníkov pri všetkých typoch pohybu. [2] 

Najnižšiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia v CHÔDZI dosiahli chlapci 6. 
ročníka, a to 1,828 ms-2, najvyššia priemerná hodnota brzdného spomalenia bola 3,430 
ms-2 ktorú dosiahli chlapci 7. ročníka. [2] 

Najnižšiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia v RÝCHLEJ CHÔDZI dosiahli 
chlapci 9. ročníka, a to 2,274 ms-2 a najvyššiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia 
dosiahli chlapci 7. ročníka, a to 3,038 ms-2. [2] 

Najnižšiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia v BEHU dosiahli chlapci 9. 
ročníka, a to 3,315 ms-2. Najvyššiu priemernú hodnotu brzdného spomalenia 5,318ms-2 

dosiahli chlapci 8. ročníka. [2]  
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Obr. 5 Grafické znázornenie hodnôt brzdného spomalenia chlapcov všetkých ročníkov 

 

Záver 

K analýze dopravných nehôd používajú súdni znalci množstvo metód a taktiež 
simulačné programy, ktoré pomáhajú určiť priebeh nehodového deja a možnosť 
odvrátenia stretu. K čo najpresnejšiemu určeniu nehodového deja potrebujú čo 
najpresnejšie vstupné dáta. Odborné štúdie sú zamerané predovšetkým na brzdné 
spomalenie auta ako dôležitého faktora ovplyvňujúceho  samotnú dopravnú nehodu, 
brzdnej rýchlosti chodcov ako aj rýchlosti chodcov je venovaná len malá pozornosť. 
Preto bolo predmetom výskumu brzdné spomalenie detí s cieľom prispieť k riešeniu 
tejto problematiky za účelom zvýšenia bezpečnosti detí v cestnej premávke, prípadne 
len túto problematiku otvoriť a upriamiť na ňu pozornosť.  
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Abstrakt: 
Lesný požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom 
prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté 
zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických 
osôb, zvierat, majetok alebo životné prostredie. Zápalnosť jednotlivých drevín , popis a rozdelenie 
jednotlivých druhov požiarov.Riziká vzniku požiarov a príčiny. Následky a rozsah poškodenia po 
lesnom požiari. 

Kľúčové slová: lesný požiar,  lesnatosť SR, typy lesných požiarov, riziká vzniku požiaru 

 
Abstract: 
Forest fire is any undesired burning that causes damage to property, the environment or the result 
of a killed or injured natural person or a dead animal; a fire is also an unwanted burn in which 
the lives or health of individuals, animals, property or the environment are endangered. 
Flammability of individual trees and description and distribution of individual types of fires. Risks 
of fire and causes. Consequences and extent of forest fire damage.. 

Keywords: forest fire,  forest cover of SR, types of forest fires, fires risks 

 

Úvod 
Lesný požiar je jeden z najnebezpečnejších škodlivých činiteľov, poškodzujúci 

jednotlivé dreviny až v niektorých prípadoch celé lesné ekosystémy, narušujúc pritom 
tak produkčné, ako i mimoprodukčné funkcie lesa. Má obrovský dopad na celý lesný 
ekosystém. Z technického hľadiska ide o náhlu čiastočne alebo úplne neovládanú časovo 
a priestorovo ohraničenú mimoriadnu udalosť, ktorá má nepriaznivý dopad na všetky 
spoločenské funkcie lesa. Je to komplex fyzikálno-chemických javov, ktorých základom 
sú nestacionárne procesy (meniace sa v priestore a čase) horenia, výmeny plynov a 
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prenosu tepla. Lesné požiare patria podľa druhu horľavých látok do triedy požiarov A, 
požiare pevných látok organického pôvodu (STN EN 2/A1 92 0001, 2005).  

V našich zemepisných šírkach, a to je potrebné zvlášť zdôrazniť, sú lesné požiare 
považované za mimoriadne udalosti – prírodné katastrofy, ktoré majú ale tú výhodu, že 
ich vznik, priebeh a šírenie sa dá ovplyvniť a regulovať (Stolina et al., 2001).  

Lesný požiar nie je len aktuálnym problémom, vzhľadom na hroziace riziká v 
dôsledku globálnych klimatických zmien, ale ide o škodlivý činiteľ antropogénneho, 
prípadne prírodného charakteru, ktorý ovplyvňoval rozlohu, zloženie a funkcie lesov vo 
všetkých etapách vývoja ľudstva na našej planéte (Kodrík, Hlaváč, 2013). 

1.  Rozbor problematiky lesných požiarov 

1.1. Definícia a charakteristika lesného požiaru 
Definícia požiaru, podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 

platnom znení - § 2 písm. a) je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na 
majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická 
osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené 
životy alebo zdravie fyzických osôb, zvierat, majetok alebo životné prostredie.  

Z pohľadu lesníctva – ochrany lesa ide o mimoriadne škodlivý činiteľ, ktorý 
poškodzuje všetky zložky lesných biocenóz a to tak biotop, ako aj rastlinnú i živočíšnu 
zložku. Ide o náhlu čiastočne alebo úplne neovládanú časovo a priestorovo ohraničenú 
mimoriadnu udalosť, ktorá má nepriaznivý dopad na produkčné i mimoprodukčné 
funkcie lesa (Kodrík, Hlaváč, 2013).  

Horenie pri lesnom požiari sa dá charakterizovať ako horenie celého súboru 
organických materiálov, z ktorých je zložený lesný porast. Keď v lese vypukne požiar, 
pôsobí na dreviny vyšší žiar a nastáva čiastočné alebo aj celkové odumieranie 
podkôrnych pletív, prípadne aj celého stromu. Živé bunky v lyku začínajú odumierať už 
pri teplote vyššej než 54 °C a pri teplote 80 – 250 °C dochádza k strate všetkej vody v 
pletivách i dreve. Ak pôsobenie plameňa s teplotou 250 °C trvá dlhší čas, z dreva začnú 
unikať horľavé plyny a drevo sa samo zapáli pri teplote okolo 300 °C. Pri teplote nad 
450 °C sa vznietia plyny unikajúce z dreva už pri kontakte s vonkajším vzduchom a pri 
teplote nad 600 °C sa drevo samo stáva zdrojom horenia. Teplota plameňa horiaceho 
dreva dosahuje 700 – 800 °C. Pri horení koruny ihličnatého stromu vznikajú teploty 
okolo 1000 °C s výškou plameňa až 100 metrov. Pri horení ihličnatého lesa môže 
dosahovať teplota v plameni hodnotu až 1300 °C. Teplotu zápalnosti drevín ovplyvňujú 
rôzne faktory. Medzi ne patria vlhkosť, ročné obdobie, fyziologický stav, štruktúra a 
druh dreviny, v tabuľke 1 máme znázornenú zápalnosť vybraných druhov drevín 
(Pfeffer a kol., 1961; Stolina a kol., 1985). 

 

 

 

 

 



   

 

 

431 

 

Lesné požiare 
Marek HORVÁT, Pavol HLAVÁČ 

Tab. 1 Zápalnosť vybraných druhov drevín (Stolina, 1985) 

 

Drevina 

Zápalnosť (°C) 

Vegetačné obdobie- vlhkosť 

Optimálne Suché 

Borovica 330 302 

Smrekovec 344 329 

Smrek 310 292 

Buk 368 321 

Topoľ 407 319 

Breza 362 321 

Vŕba 397 331 

 

Dreviny zasiahnuté, resp. ovplyvnené pôsobením lesného požiaru môžu byť 
poškodené akútne alebo chronický. Pri akútnom poškodení strom väčšinou uhynie 
(obhorenie koreňov, kmeňov, úplné poškodenie ohňom - zhorenie), chronické 
poškodenie predstavuje najmä jeho fyziologické oslabenie alebo následné poškodenie 
sekundárnymi škodlivými činiteľmi (hmyz, huby). Zároveň lesný požiar zhoršuje aj 
kvalitu pôdy.  

Pôdoochranná funkcia lesa je potlačená najmä v dôsledku termického poškodenia 
hrabanky a kontaktných častí humusovej vrstvy. Pri veľkých požiaroch je významne 
ohrozená reprodukčná schopnosť lesa a znižujú sa jeho mimoprodukčné funkcie. Lesný 
požiar sa stáva doslova katastrofálnym pre spoločenské funkcie lesa, nakoľko dlhodobo 
potláča zdravotnú, kultúrnu, rekreačnú, prírodoochrannú a vodoochrannú funkciu. 
Svojím účinkom likviduje zloženie flóry a fauny vo vzťahu k jednotlivým biotopom, 
často európskeho a svetového významu, ktoré nemusia byť vždy súčasťou národných 
parkov.  

Ďalšie škody vyplývajú z poškodenia podsystémov, ktoré súvisia s urbanizáciou 
krajiny. Slovensko, podobne ako iné štáty v Stredoeurópskom priestore, má 
nadpriemerne prepojený systém individuálnej a kolektívnej rekreácie s prírodným 
prostredím. Z tohto dôvodu lesný požiar neohrozuje len les ako taký, ale aj súkromný 
majetok a rekreačné objekty vybudované na tento účel. V tejto súvislosti je ohrozené aj 
zdravie a životy ľudí, ktorí sa v týchto priestoroch nachádzajú. V súčasnom období je 
operatívne riešený systém evakuácie návštevníkov Vysokých Tatier, v súvislosti s 
možným rizikom vzniku lesného požiaru v priestoroch zasiahnutých kalamitou 
spôsobenou podkôrnym hmyzom (OR HaZZ Poprad a OR HaZZ Kežmarok). Úzke 
prepojenie s lesom je aj vo vzťahu k intravilánu a extravilánu jednotlivých obcí. 
Napríklad pri lesnom požiari v katastri obce Hrabušice došlo vplyvom požiaru k úmrtiu 
šiestich ľudí a jeden z najväčších požiarov vo Vysokých Tatrách priamo ohrozil samotné 
mesto Vysoké Tatry.  
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Fenomén lesného požiaru svojim rozsahom a nebezpečenstvom predstavoval ešte 
začiatkom 20. storočia ohrozenie najmä v oblastiach Austrálie, Severnej Ameriky a 
južnej Európy (Grécko, Španielsko, Portugalsko). Avšak vplyv globálneho otepľovania 
a s ním súvisiace klimatické zmeny postupne zvyšujú riziko lesných požiarov aj v 
oblastiach, kde bol donedávna považovaný za marginálny problém, Slovensko 
nevynímajúc. V minulosti bol lesný požiar využívaný ako jeden z najlacnejších a 
najjednoduchších nástrojov získavania poľnohospodárskej pôdy na úkor lesa. Postupná 
urbanizácia ho presunula do kategórie jedného z najnebezpečnejších prírodných živlov, 
bez ohľadu či požiar vznikol samovoľne alebo ako dôsledok antropogénnej činnosti. 

1.2. Lesnatosť SR 
Slovenská republika sa zaraďuje medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou. 

Lesný pôdny fond predstavuje cca 41 % (2 011 500 ha) z celkovej výmery nášho územia. 
Zo susediacich štátov má Maďarsko 20 %, Poľsko 29 %, Česká republika 34 % a 
Rakúsko 47 % lesov z celkovej rozlohy krajiny. Oblasti s najväčšou lesnatosťou u nás 
sú Vihorlat (90 %), Slanské vrchy (90 %), Malé Karpaty (80 %), Vtáčnik (70 %), Tatry 
(60-65 %), Nízke Tatry (60-65 %), Malá Fatra (60-65 %),                            Veľká Fatra  
(60-65 %), Považský Inovec (60-65 %), Slovenské Rudohorie (55 %). Okrem uvedenej 
výmery lesných pozemkov a porastovej pôdy sa na Slovensku vyskytuje časť 
poľnohospodárskych a ostatných pozemkov s výskytom lesných drevín (tzv. biele 
plochy). Výmera lesov na nelesných pozemkoch je v rozsahu takmer 275 000 ha, čo je 
v porovnaní s doteraz uvádzanými odhadmi niekoľkonásobne viac (Vadovič, 
Morávková, 2013).  

Kategória A: Požiarmi najviac ohrozené sú Slovenské Rudohorie, Nízke a Vysoké 
Tatry, Belianske Tatry, Slovenský Kras, Oravská Magura, Veľká a Malá Fatra, 
Slovenské Beskydy, Javorníky, Chvojnícka pahorkatina.  

Kategória B: Medzi oblasti s nižším rizikom vzniku lesných požiarov patria Malé 
a Biele Karpaty, Považský Inovec, Tribeč, Strážovské vrchy, Záhorská nížina, Vtáčnik, 
Krupinská vrchovina, Javorie, Štiavnické vrchy, Cerová vrchovina, Vihorlat, Nízke 
Beskydy, Slanské vrchy, Levočské vrchy, Čergov.  

V súčasnosti je na Slovensku 790 800 hektárov štátnych (40,7 %), 182 300 
hektárov obecných (9,4 %), 219 500 hektárov súkromných (11,3 %), 474 500 hektárov 
spoločenstevných (24,5 %), 55 900 hektárov cirkevných (2,9 %) lesov, 5 600 hektárov 
vlastnia poľnohospodárske družstvá (0,3 %) a 211 400 hektárov nemá zisteného 
vlastníka (10,9 %) (Vadovič, Morávková, 2013). 

1.3. Riziká vzniku požiaru 
Riziko vzniku požiarov závisí od mnohých faktorov. Hlavné faktory, ktoré môžu 

riziko zvýšiť, sú suché počasie a nahromadenie ľahko zápalného materiálu. Ak horiaca 
hromada ľahko zápalného materiálu vyprodukuje dostatočné teplo, dokáže zapáliť aj 
menej horľavý materiál v susedstve, napr. živé stromy a kry, vlhké mŕtve drevo, pôdny 
humus a podobne. Jedným z najľahšie zápalných materiálov v lese a jeho blízkosti je 
suchá tráva. Vyprodukuje relatívne malé teplo a za normálneho počasia sa len zriedka 
od nej chytia stromy či hrubšie kusy dreva. Tráva zvyčajne zhorí vo forme pozemného 
požiaru, ktorý stromy s hrubšou kôrou dokážu bez problému prežiť. Trochu ťažšie 
zápalné je raždie a rôzne menšie kusy dreva. Ak je však dostatočne preschnuté, je dlhšie 
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horiace s vyššou produkciou tepla. Nebezpečný materiál, ktorý sa za suchého počasia 
môže vznietiť, sú aj zvyšky po ťažbe. Tvorí ho haluzina, vrcholce stromov a nekvalitné 
kusy dreva, ktoré sa pri tradičných spôsoboch ťažby zvyknú ponechať na mieste. V 
súčasnosti sa aj tento materiál z lesa vyváža na ďalšie spracovanie, čo na jednej strane 
ochudobňuje lesnú pôdu, no na strane druhej znižuje riziko požiarov. Omnoho 
rizikovejším horľavým materiálom je ležiace kalamitné drevo. Kalamitné plochy 
predstavujú veľké nahromadenie kmeňov a korún stromov. Po čiastočnom preschnutí sa 
už po niekoľkých mesiacoch stávajú ľahko zápalnými. Kvôli nepriechodnosti terénua 
prístupových ciest sa kalamitné plochy veľmi náročne hasia. Po prípadnom zapálení 
trávy sa oheň ľahko rozšíri na tenké konáre a neskôr aj kmene ležiacich stromov a ďalej 
do stojaceho porastu. Ak sa táto plocha nachádza v tesnej blízkosti asfaltovej, turistami 
využívanej cesty, riziko požiaru je naozaj reálne (Vadovič, Morávková, 2013). 

 

Tab. 2 Stanovenie podmienok pre možný vznik lesného požiaru podľa určených 
rizikových indexov (Kodrík, Hlaváč, 2013) 

Podmienky pre 
vznik lesného 

požiaru 

Klimatické 
indexy 

Index pre 
vlhkosť 
dreva 

Index pre 
vlhkosť 

asimilačných 
orgánov a 
fytocenózy 

Index pre 
vlhkosť 

hrabanky 

Index 
smeru 
vetra 

Index 
vplyvu 

insolácie 

Nepravdepodobné  1 1 1 1 1 1 
Nepriaznivé  2 1 1 1 1 1 
Priaznivé  3 3 3 3 2 3 
Veľmi priaznivé  4 5 5 5 2 5 
Vysoké  5 5 5 5 2 5 

 

Zosumarizovaním jednotlivých indexov možných rizík doplnených o index 
predpovede počasia sa na základe tabuľky 3 stanovil výsledný stupeň požiarneho 
nebezpečenstva. 
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Tab. 3 Stupne požiarneho nebezpečenstva – bodové vyhodnotenie (Kodrík, 
Hlaváč, 2013) 

Stupeň 
požiarného 

nebezpečenstva 
Charakteristika Bodový 

rozsah Opatrenie 

I. Minimálne 
riziko 6 - 12 Dodržiavanie platnej legislatívy a technologických 

postupov prác. 

II. Zvýšené riziko 13 - 19 

Obmedzená činnosť v lesoch s vylúčením rizikových 
prác a činností – zvýšená pozornosť pri práci s 
horľavými a nebezpečnými látkami (PHM, pesticídy a 
i.). 
Zákaz spaľovania zvyškov po ťažbe, zákaz kladenia 
ohňa v táboriskách. 
Obmedzenie turistiky – zákaz vstupu do rizikových 
lokalít (uzatvorenie vybraných turistických 
chodníkov). 
Pravidelný denný pozemný monitoring (zvýšená 
hliadková činnosť). 
Zvýšená kontrolná a represívna činnosť (Lesná stráž, 
Stráž prírody, Polícia). 
Letecký monitoring podľa schváleného 
harmonogramu. Aktivácia monitorovacieho lietadla s 
hasiacou náplňou na letisku. 

III. Vysoké riziko 20 - 27 

Zákaz vstupu do lesov. 
Zastavenie lesných prác s výnimkou celodenného 
monitoringu, pričom hliadková a pozorovacia činnosť 
sa vykonáva aj v noci. 
Zvýšená činnosť leteckého monitoringu v priestore 
kalamity podľa schváleného harmonogramu (denný a 
večerný monitorovací let). 
Presun a aktivácia vrtuľníka s vakom na letisko v 
Poprade 

 

1.4. Typy lesných požiarov a ich hasenie do príchodu jednotiek HaZZ 
Typy lesných požiarov možno charakterizovať podľa druhu horiaceho materiálu, 

t.j. zložky lesného porastu, ktorá je zasiahnutá. Na základe toho sa rozlišujú nasledujúce 
základné druhy lesných požiarov:  

• podzemné požiare,  

• pozemné požiare,  

• korunové požiare,  

• požiare dutého stromu,  

• ich kombinácie alebo prechody pozemného do korunového.  

 

Na základe skúsenosti z likvidácie požiarov na kalamitných plochách po vetrovej 
kalamite z roku 2004 sa k uvedeným typom požiarov vyprofiloval nový typ, ktorého 
názov je požiar kalamitnej plochy (Hlaváč, Chromek, Majlingová, Osvald a kol., 
2005).  
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Podzemný požiar sa najčastejšie objavuje v miestach, kde sa pod povrchom 
nachádzajú horľavé látky ako sú ložiská rašeliny, aktívne vápence a iné ako môžeme 
vidieť na obr. 1. Môže sa vyskytovať aj mimo týchto organických a anorganických 
substrátov tak, že môžu horieť korene zdravých stromov, ktoré nie sú prikryté zeminou 
alebo lesnou opadankou. Podzemný požiar sa šíri pozvoľne pod povrchom 
rozžeravenými kanálmi. Rýchlosť šírenia je malá, nepresahuje dva až päť metrov za deň 
a požiar sa prejavuje nepatrnými pramienkami dymu. Je to nebezpečný požiar, ktorý 
môže prejsť do pozemného požiaru (Chromek, 2006). Takýto druh požiaru je možné 
lokalizovať a likvidovať len vykopaním izolačných priekop, širokých asi 0,5 – 1,0 m 
pokiaľ možno až na minerálnu pôdu, pričom vykopaný materiál hádžeme smerom k 
požiarisku. Priekopa sa začína hĺbiť v dostatočnej vzdialenosti pred čelom (frontom) 
požiaru. V prípade možnosti nasadenia ťažkých strojov je vhodné ohraničiť celé 
požiarisko. Ak je v blízkosti voda, použije sa k zalievaniu požiariska, prípadne k 
naplneniu vykopanej priekopy. Užšie priekopy je možné za účelom zastavenia horenia 
vysypať aj pieskom prípadne iným nehorľavým materiálom (Hlaváč, Chromek, 
Majlingová, 2007). 

 
Obr. 1 Podzemný požiar (Zdroj: www.google.sk) 

 

Pozemný požiar, ktorý máme znázornený na obr. 2 sa objavuje najčastejšie, 
pričom zdrojom požiaru je suchá tráva alebo spadnuté lístie zo stromov, suché ihličie, 
nízke stromy, nárasty, odpady kôry, ležiace konáre, ležiace kmene a suché drevá – 
pôdny kryt. Podľa rýchlosti šírenia požiaru sa delia na slabé do 1 m.min-1, stredné od 1 
do 3 m.min-1 a silné nad 3 m.min-1. Rozlišujú sa aj výškou plameňa – slabé do 0,5 m, 
stredné od 0,5 – 1,5 m, silné nad 1,5 m (Pfeffer, 1961). 

K najväčším pozemným požiarom v novodobej histórii Slovenska patrí požiar s 
Slovenskom Raji, ktorý vznikol v katastri obce Hrabušice – lokalita Predná Krompľa a 
požiare v NP Veľká Fatra, extravilán obce Staré Hory z rokov 2007 a 2011. 
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Obr. 2 Pozemný požiar (Zdroj: www.google.sk) 

 

Korunový požiar, ako najnebezpečnejší z lesných požiarov je znázornený na obr. 
3. Jeho nebezpečenstvo spočíva vo veľkej rýchlosti šírenia, v ťažkej ovládateľnosti v 
dôsledku vznikajúcej turbulencie. Vznikajú v pestovateľsky zanedbaných porastoch s 
vysokou burinou a trávou a s hlboko zavetvenými stromami. Predchádzajú im poväčšine 
pozemné požiare. Fronty korunového požiaru predstihujú frontu pozemného požiaru. Aj 
korunové požiare  

delia podľa rýchlosti šírenia požiaru na slabé do 3 m.min-1, stredné od 3 – 100 
m.min-1 a silné nad 100 m.min-1 (Chromek, 2006). 

 
Obr. 3 Korunový požiar (Zdroj: www.google.sk) 
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Požiar kalamitnej plochy predstavuje priestor, ktorý nie je výškovo 
diferencovaný, ale je tvorený zlomami, vývratmi, stojacimi stromami, zvyškami 
rozkladajúcich sa stromov (mŕtve drevo), bylinným krytom a hrabankou. Rozloženie 
drevnej hmoty je často krát nerovnomerné, drevo je nakopené v niekoľko metrových 
vrstvách, zahrňujúcich časti korún s asimilačným aparátom aj v prízemných vrstvách. 
Po spracovaní kalamitného dreva ostáva veľké množstvo ťažbového odpadu, ktorý v 
sebe skrýva vysoký rizikový potenciál vzniku a šírenia požiaru. Priestor kalamitnej 
plochy je oproti iným typom požiaru ťažko dostupný z dôvodu dočasného vyradenia 
lesnej dopravnej siete a nakopenej kalamitnej hmoty, čo má vplyv na samotné šírenie 
požiaru. Pri likvidácii takéhoto požiaru, v závislosti od jeho rozsahu sa v prvom rade 
musí izolovať horiaca plocha. 

 
Obr. 4 Požiar kalamitnej plochy (Zdroj: www.google.sk) 

 

Požiar dutého stromu sa vyskytuje zriedkavo. Na rozdiel od iných požiarov, 
zachvacuje jednotlivé stromy, preto z hľadiska požiarneho zásahu nie je problémom 
uhasiť ho, zvlášť keď ide o strom samotár. Pokiaľ sa nachádza v lese, môže byť príčinou 
vzniku iného druhu i veľkého požiaru. Príčinou požiaru môže byť zásah človeka alebo 
úder blesku a u bútľavého stromu aj samovznietenie (Stolina a kol., 2001). 
Najjednoduchším spôsobom jeho likvidácie je bezpečné spílenie stromu a jeho uhasenie 
zahádzaním zeminou alebo zaliatím vodou (Hlaváč, Chromek, Majlingová, 2007).  

Na obrázku 5 sú zdokumentované požiare dutého domu, ktoré boli súčasťou 
pozemného požiaru v NP Veľká Fatra v roku 2007. Predpokladom vzniku tohto javu je 
výskyt vnútornej hniloby kmeňa stromu, ktorá narúša celistvosť kmeňa a vytvára 
podmienky pre jeho neskoršie vyhorenie cez koreňový systém, najmä pri pozemnom 
požiari. Včasná indikácia takýchto stromov zabraňuje neskoršej opätovnej iniciácii 
lesného požiaru, po jeho zdanlivej likvidácii. 
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Obr. 5 Požiar dutého stromu (Foto: OR HaZZ v Poprade) 

Záver 
Lesné požiare každoročne poškodia alebo úplne zničia rozsiahle plochy lesných 

porastov a patria k jedným z najdrastickejších spôsobov devastácie lesov. Pri lesných 
požiaroch dochádza k poškodeniu všetkých zložiek biocenózy, takže návrat k 
pôvodnému stavu je veľmi komplikovaný.  

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, sú spolu 
s ľudským faktorom, ideálne podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru. Je veľmi 
dôležité si uvedomiť, že klimatické podmienky priamo ovplyvňuje aj človek produkciou 
odpadových látok a emisií. Súčasné klimatické zmeny, najmä globálne otepľovanie, 
prispieva k zvyšovaniu počtu lesných požiarov.  

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že príčinou vzniku lesného požiaru sú 
predovšetkým prírodné podmienky a samotný človek. V európskych štátoch sa ľudský 
faktor podieľa na vzniku požiarov od 80 – 98 %. Tieto v značnej miere vznikajú z 
nedbanlivosti, nedodržiavania protipožiarnych opatrení, či podceňovaní požiarneho 
nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa – vypaľovanie trávy, pálenie drevných 
zbytkov, samovoľné kladenia ohňa, fajčenie..  

Lesné požiare sú o to nebezpečnejšie, že sa často vyskytujú na lokalitách 
neprístupných pre hasičskú techniku, s nedostatočnými resp. nevhodnými zdrojmi vody 
pre hasenie, vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, špeciálnej hasičskej a niekedy i 
leteckej techniky.  

Priame škody súvisia so znehodnotením živých stromov, spracovanej i 
nespracovanej drevnej hmoty, stratou prírastku alebo zhoršením kvality drevnej 
suroviny. Nepriame škody vznikajú nástupom ďalších druhotných škodcov, ako aj 
zvýšením nákladov na odstraňovanie následkov požiaru. Navyše lesné požiare 
predstavujú reálnu hrozbu ohrozenia ľudských životov a spôsobujú ekologickú a 
ekonomickú ujmu na sídlach a priľahlých urbanizovaných priestoroch. 
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Abstrakt: 

Kríza na Ukrajine v roku 2014 je jedným z dôkazov, že i v súčasnosti môžeme pozorovať ako 
konštanty zakorenené v dejinách ľudstva a v samotnom vnútri človeka, neustále ovplyvňujú jeho 
konanie a tým ho nútia cyklicky opakovať udalosti, ktorých podoba sa môže meniť, no v ich vnútri 
môžeme pozorovať rovnaké rozhodujúce črty aké jestvovali pred sto, či dvesto rokmi. I na lepšie 
pochopenie súčasnej krízy na Ukrajine sa preto pokúsim v tejto práci aplikovať geopolitickú teóriu 
Sira Mackindera na jedno z naprieč históriou permanentných geopolitických ohnísk- Ukrajinu. 

Kľúčové slová: Geopolitika, Ukrajina, Mackinder, Stret záujmov, Nadvláda.  

 
Abstract:  

2014´s Ukraine crisis is the most important evidence to support opinions that even in the second 
decade of the new millennium, we can observe reasons for modern conflicts rooted deep in the 
history and in a man´s true nature. These facts lead people to in a cycle and periodically repeat the 
very same events which have already occurred. Their face can differ in little details, but a detailed 
look reveals that crucial traits of every conflict remain the same, even a century later. To better 
understand current events at the Ukraine, we have to try to apply Mackinder´s Heartland theory to 
one of the histories´s most constant geopolitical focal points.  

Keywords: Geopolitics, Ukraine, Mackinder, Clash of interests, Superiority. 

 

Úvod 
Ľudstvo si od počiatkov svojej existencie prešlo nespočetným množstvom zmien, 

ktoré priamo pôsobia na jeho okolie. Svet v ére globalizácie priniesol iný pohľad na 
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vzájomné vzťahy štátov, ktorých evolúcia v neustále sa meniacom prostredí hroziacim 
obmedzením ich suverenity, potvrdzuje anarchickú štruktúru medzinárodného 
prostredia. Štáty sú čoraz viac závislejšie jeden na druhom, hranice medzi nimi 
mizivejšie a tí, čo na tieto nové podmienky nepristúpili, sa ocitli v čoraz zväčšujúcej sa 
priepasti zaostávania za konkurenciou.  

Oproti týmto zmenám ( variabilitám) však i naďalej existujú faktory, ktoré sú 
konštantné. Túžba po moci, egoistická povaha človeka, snaha zabezpečiť si bezpečie na 
úkor iných či geopolitické faktory ostávajú naprieč storočiami nemenné. Sir Halford 
Mackinder komponoval svoju geopolitickú teóriu už pred viac než sto rokmi, no 
vzhľadom na pokračujúcu prítomnosť týchto konštánt v medzinárodnom prostredí, jej 
relevantnosť a dôležitosť je stále vysoká. V obzvlášť nepredvídateľnom svete sa štáty 
snažia vrátiť k tomu, čo bolo, jestvovalo kedysi. Medzinárodné prostredie a pravidlá 
medzinárodnej politiky sa naprieč dekádami vyvíjajú, no geopolitické ohniská 
konfliktov patria do ďalšej z konštánt, ktoré bez ohľadu na počet variabilít výrazne 
determinujú správanie sa jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov. 

1.  Sir Halford John Mackinder   
Anglosaská geopolitika a jej hlavné myšlienky boli pri základe politiky západných 

mocností počas studenej vojny. Jedným z jej najdôležitejších predstaviteľov bol 
anglický geograf, politik a akademik Sir Halford J. Mackinder, narodený 15.02.1861 a 
považovaný za jedného zo zakladateľov geopolitiky. Bol prvým riaditeľom University 
of Reading a neskôr riaditeľom London School of Economics. V roku 1904 prišiel 
Mackinder na pôde Kráľovskej geografickej spoločnosti so svojou teóriou „ 
Geografická os dejín.“ Teória sa prv netešila veľkému úspechu mimo akademických 
kruhov, no postupne sa stála jednou z dominantných myšlienok nasledujúcich dekád, 
počas ktorých ovplyvňovala zahraničnú politiku mocností. V roku 1919 rozšíril vo 
svojom ďalšom veľkom diele „ Demokratické ideály a realita.“ Vo svojom poslednom 
veľkom diele z roku 1943 nazvanom „ Guľatý svet a dosiahnutie mieru,“ rozšíril svoju 
teóriu a obohatil ju o svoju víziu povojnovej situácie vo svete. [2] Skrz svoju teóriu 
obohatil anglický jazyk o pojem „ heartland.“ Americká zahraničná politika po skončení 
druhej svetovej vojny až do dnes, je vo veľkej miere ovplyvnená teóriou Heartlandu a 
klasickými geopolitickými školami. [6] 

 

2.  Teória Heartlandu 
Mackinder rozdelil svet na dva ostrovy. Prvý nazval „svetový ostrov“, ktorý je 

tvorený Afrikou, Európou a Áziou ( najväčšia, najbohatšia a najobývanejšia oblasť). 
Okolité oceány a kontinenty následne patria do okolitého, menej dôležitého „ostrova.“ 
Severná a Južná Amerika, Austrália a Oceánia sú satelitnými oblasťami okolo 
centrálneho geopolitického územia- svetového ostrova. 

Pod pojmom Heartland si Mackinder predstavoval oblasť Poľska, časti Strednej 
Európy, Baltické more, Ukrajinu, Bielorusko a Rusko, ktoré je najväčšou zložkou 
Heartlandu (najprv cárske Rusko a neskôr ako Sovietsky zväz). Heartland sa 
rozprestiera na území od rieky Volga až po rieku Jang-c’-ťiang a od Východosibírskeho 
mora na severe až po Kaspické more a Bajkalské jazero na juhu. Mocnosť, ktorej by sa 
podarilo získať kontrolu nad svetovým ostrovom by disponovala polovicou svetových 
zdrojov. Nachádzajú sa tú bohaté zásoby prírodných zdrojov a nerastných surovín 
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(sebestačnosť územia), dostatočný počet obyvateľov schopných pracovať a bojovať. 
Jeho veľkosť a pozícia urobili z Heartlandu kľúčovú oblasť. Dôležitou otázkou bolo kto 
dokáže heartland ovládať. Rusko dominovalo v tomto regióne posledné storočia, no v 
priebehu 19. a 20. storočia sa západné mocnosti pokúšali, väčšinou úspešne zabrániť 
ruskej expanzií. I napriek svojej geografickej polohe a dominancii ( alebo práve z týchto 
dôvodov), bol región v mnohých odvetviach technologicky pozadu. Jednoznačnej 
dominancii podľa Mackindera bránia zamŕzajúce moria na severe, hory a púšte na juhu. 
Nedostatky v preprave a infraštruktúre sťažovali presun vojsk a materiálu. Jedná sa o 
územie z ktorého vychádzal veľký tlak nomádov tvoriacich európsku históriu. Jeho 
rieky ústia do zamŕzajúcich vôd Severného ľadového oceánu alebo do vodných nádrži, 
čo znamená uzavretosť oblasti pred výbojmi z otvoreného mora. Zároveň je to 
najrozsiahlejším územím na zemeguli [8]. Cesta k ovládnutiu Heartlandu leží v regióne 
východnej Európy. Mackinder si pod touto oblasťou predstavoval územie západného 
Ruska, východného Nemecka, Ukrajiny, Bieloruska, Rumunska, Bulharska, Rakúska a 
iné teritória strednej Európy. Mackinder považoval za nutnosť udržať toto územie 
rozdelené a mimo dosah Heartlandu- Ruska. „ Kto ovláda východnú Európu tomu patrí 
Heartland, komu patrí Heartland ten vládne nad svetovým ostrovom a následne i 
svetom.“ [4] 

 

3.  Ukrajina- geopolitické ohnisko 
Rozpadom Sovietskeho zväzu a vyhlásením nezávislosti štátov patriacich doň, 

prišlo Rusko o úplnú kontrolu nad územiami, ktoré jej patrili mnoho dekád. Ukrajina 
predstavovala geopoliticky, demograficky i strategicky územie, ktorého strata bola 
najciteľnejšia. Obe krajiny sú späté, no novovzniknutá situácia znamenala narastajúce 
angažovanie sa západu v tejto citlivej oblasti [5]. Ukrajina predstavuje strategicky 
dôležité územie nielen pre Rusko ale aj Spojené štáty americké a západné krajiny 
Európy. Je dôležitou energetickou cestou k regiónom bohatším na nerastné suroviny. 

Krajinu môžeme zaradiť tak ako do Európskeho priestoru i do toho Eurázijského, 
čo ma za následok špecifické konanie aktérov medzinárodného prostredia, podľa toho, 
ktorá alternatíva vyhovuje viac ich zámerom. Rozpadom Sovietskeho zväzu sa Ukrajina 
polarizovala- môžeme ju rozdeliť na „východnú“ a západnú.“ Západ volí prevažne 
ukrajinské a demokratické strany, zatiaľ čo východ viac podporuje proruské strany a 
osobnosti. Ruská menšina sa nachádza prevažne v oblasti Charkova a Krymu a zohráva 
veľkú úlohu v internej politike Ukrajiny. Časť ukrajinských Rusov sa dokonca odmieta 
považovať za národnostnú menšinu a považujú Ukrajinu za neoddeliteľnú časť Ruska a 
jeho územnej integrity. Ruská zahraničná politika do veľkej miery ovplyvnila vzťah 
prevažnej väčšiny obyvateľstva Ukrajiny voči Rusku. Historická rusifikácia a imigrácia 
Rusov na územie Ukrajiny mala vplyv na dnešné demografické zloženie Ukrajiny a 
politickú kultúru. Ruský jazyk ovláda takmer polovica Ukrajincov. Idea utláčania týchto 
ruských menšín na území štátov patriacich do Sovietskeho zväzu je často využívaná ako 
ďalší z prostriedkov na dosiahnutie ruských cieľov [7]. 

Ruská federácia mala k Ukrajine iný prístup než k pobaltským štátom ( viac soft 
power než hard power), čo sa odrazilo v ich vzájomných vzťahoch. Už od roku 1991 sa 
Ruská federácia snažila udržať svoj vplyv na Ukrajine, ktorý sa prejavoval hlavne v 
obchodných vzťahoch. Rusko poskytlo Ukrajine pôžičku a stalo za sprivatizovaním 
väčšiny akciových spoločností, čím sa zvýšil i ruský vplyv v krajine. Kým sa Rusku 
úspešne darilo ovplyvňovať ukrajinskú politickú scénu, tak boli aj ich vzťahy 
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priateľskejšie. Prozápadný stranícky blok sa však tomuto trendu vzoprel a v roku 2004 
nastala Oranžová revolúcia, s cieľom demokratickej reformy a nastolenia nezávislého 
politického kurzu. Rusko následne zvolilo nový prístup k vzťahom s Ukrajinou – hlavne 
skrz energetickú politiku. Rusko vníma medzinárodný obchod ako benefit poskytovaný 
inej krajine a na oplátku vyžaduje viac než peňažné benefity, práve geopolitické 
ústupky[1]. 

Heartland je celosvetovo vnímaný ako strategický priestor a preto sa o neho okrem 
Ruska zaujímajú aj Spojené štáty i Čína. Tieto geopolitické protipóly majú na tomto 
území rovnaké záujmy. Avšak z pohľadu Spojených štátov ide skôr o obmedzenie 
vplyvu Ruskej federácie, ktorý by mal dopad i na zvyšok Európy a prevalil by misky 
váh výrazne na jednu stranu. Oba mocenské protipóly sa však líšia v spôsoboch akým 
uplatňujú svoj vplyv. Rusko presadzuje svoje záujmy bez ohľadu na demokraciu či 
liberálne hodnoty obyvateľov, zatiaľ čo Spojené štáty sa snažia aspoň zohľadňovať tieto 
hodnoty pri interakciách so štátmi Heartlandu a vnútorného polmesiaca. Pre tieto krajiny 
je často výhodnejšie spolupracovať so západom než s Ruskom, ktoré vyžaduje okrem 
iného i geopolitické ústupky. 

V období keď sa Prezident Putin dostal k moci, tak narástla i popularita 
Mackinderovej tvorby, čerstvo preložená do ruského jazyka na prelome tisícročí. Putin 
začal ešte výraznejšie presadzovať snahu navrátiť Ukrajinu pod ruský vplyv a získať 
naspäť to, čo Rusko rozpadom Sovietskeho zväzu stratilo. Pribúdajúcimi rokmi 
vládnutia Prezidenta Putina sa táto snaha nemenila, no menili sa formy a prostriedky 
akými bola realizovaná. So zväčšujúcou sa ochotou Ukrajiny spolupracovať so západom 
a integrovať sa do jeho štruktúr, narástol i nátlak v oblasti ekonomiky a dodávok 
nerastných surovín, ktorý dosiahol vrchol medzi rokmi 2006 až 2009. Ak už Rusko 
nedokáže kontrolovať politické dianie, rozhodnú radikálnejšie donucovacie prostriedky. 
Pri jednaní o výšku cien ropy a zemného plynu v tomto období, nechcela Ukrajina 
pristúpiť na trojnásobné zvýšenie cien, čo vyústilo v zastavenie dodávok nerastných 
surovín Ruskom na niekoľko dní. Kríza sa dotkla i zvyšku Európy, ktorý je závislý na 
týchto dodávkach. Energetická kríza len podčiarkla význam vnútorného polmesiaca a 
Heartlandu v súčasnosti. Ruský Gazprom ma i preukázateľné väzby na nemeckú firmu 
Ruhrgas. Tento ekonomický vzťah ma korene v histórií Sovietskeho zväzu a 
Východného Nemecka. V súčasnosti i tu môžeme vidieť prenikanie Heartlandu do 
oblasti vnútorného polmesiaca. Ruská federácia využíva i ekonomické faktory k 
poslineniu svojej politickej nadvlády v oblasti Heartlandu a presadenia svojho vplyvu 
na Ukrajine [1]. 

Štáty bývalého Sovietskeho zväzu môžeme zaradiť do troch kategórií- prozápadné 
( často trpeli najviac počas nadvlády sovietov a ich demokratizácia bola nevyhnutná), 
proruské a neutrálne. Ukrajina by v istej miere chcela byť prozápadná, ale jej súčasná 
situácia jej to nedovoľuje. Geografická blízkosť k Rusku, zloženie obyvateľstva núti 
Severoatlantickú alianciu i Európsku Úniu postupovať v otázke Ukrajiny zdržanlivo. 
Členstvo v týchto organizáciách by mohlo viesť k vojne. 

V roku 2013 bolo ďalšie politické smerovanie Ukrajiny opäť poprednou témou. 
Ak by sa zachovala proruská vláda, Moskva by mala stále istotu, že má kontrolu nad 
dianím. I neutrálna Ukrajina, ktorá by sa zaviazala nepokračovať v integrácií na západ 
a dodržiavala by dohodu o prenájme a prístupe Ruska k nezamŕzajúcemu prístavu 
Sevastopoľ na Kryme, by vyhovovala Ruskej federácií. Nebola by to ideálna pozícia, 
no vzhľadom na kontrolu skrz energetickú závislosť postačujúca. Situácia sa však počas 
rokovaní o obchodnej zmluve s Európskou Úniou vyhrotila a skomplikovala. Rusko 
muselo zakročiť a pokúsiť sa prerušiť rokovania, keďže Moskva verila, že takáto zmluva 



   

 

 

444 

 

Ukrajina ako geopolitické ohnisko z pohľadu Mackinderovej 
teórie Heartlandu 

Štefan JAKABOVIČ, Peter PALKO 

je prvým krokom k samotnému členstvu v Únií a následne v Severoatlantickej aliancií. 
Zvrhnutie vlády znamenalo, že Rusko muselo anexovať Krym. Sevastopoľ je jediný 
skutočný nezamŕzajúci ruský prístav, čo podľa Mackinderovej teórie predstavuje 
esenciálny strategický bod. Vstup do Stredozemného mora ( Bospor) je kontrolovaný 
Tureckom ( počet ruských lodí, ktoré tadeto prejdú, je limitovaný) a prechod z Baltského 
mora cez prieliv Skagerrak, je zase kontrolovaný Dánskom a Nórskom- členmi 
Severoatlantickej aliancie. 

Po anexii Krymu teda Ruská federácia okamžite začala posilňovať Čiernomorskú 
flotilu a začala s výstavbou nového prístavu v Novorossijsk, ktorý zvýši kapacitu 
námorníctva. V prípade vojny, je pre Rusko sila tejto flotily existenčne dôležitá a 
potrebná na prebitie sa z Čierneho mora. Ukrajina je oblasť, ktorá nemohla byť 
zatiahnutá od Heartlandu do západnej sféry vplyvu a jednanie Ruska ( i s rizikom sankcií 
a nevôle medzinárodného spoločenstva) bolo jednoznačné. 60% populácie Krymu je 
zložených z etnických rusov- fakt, pod ktorého záštitou musel Putin konať. Krym sa po 
dekádach opäť ocitol ako súčasť Ruska. Nejedná sa o rozlohou veľké územie, no pre 
Rusko je jeho hodnota vysoká. Moskva a Heartland bol v tomto prípade bližšie než 
Washington a jeden z týchto aktérov si už nemohol dovoliť prísť o ďalšiu strategickú 
oblasť. Ani očakávané sankcie nepostihli Ruskú federáciu vo významnej miere- západ 
je stále závislý na surovinách z Heartlandu. V prípade Krymu sa zreteľne ukázalo, kde 
sú hranice Heartlandu a jeho limity [5]. 

Ukrajina je pre Rusko kľúčovou strategickou oblasťou a už počas Sovietskeho 
zväzu bola jednou z jeho hlavných súčastí. Strata tohto územia sa pre Rusko stala 
veľkým geopolitickým problémom. Integrácia štátov, kedysi patriacich do bývalého 
Sovietskeho zväzu, do štruktúr západných mocností spôsobila interný pocit frustrácie v 
Rusku. Tento krok bol síce očakávaný, no takáto strata územia Heartlandu predstavuje 
veľké bezpečnostné riziko pre Rusko. Význam Ukrajiny sa prejavuje i v značnej 
rusifikácií ukrajinského obyvateľstva. Východná časť Ukrajiny, podľa Mackinderovej 
teórie, nadobúda ešte výraznejší význam- vplyv nad touto oblasťou predstavuje dosah 
na hranice strategického priestoru Heartlandu. Presadzovanie ruského vplyvu ďalej na 
západ sa už následne stáva chúlostivejšou záležitosťou, vzhľadom na to, že táto snaha 
už priamo naráža na západnú sféru vplyvu a jej odpor. 
 

Záver 

 Ukrajina sa permanentne od rozpadu Sovietskeho zväzu vďaka svojej geografickej 
polohe nachádza medzi dvoma blokmi, čo z nej robí jedno z najhlavnejších 
geopolitických ohnísk súčasnosti. Ako odveká súčasť Heartlandu vymaniť sa z jej 
vplyvu nebude možné- pre bezpečnosť a ucelenosť Heartlandu je to kľúčovou otázkou. 
No opätovné nadobudnutie Ukrajiny ( a iných krajín patriacich do Mackinderovho 
územia) Heartlandom tak isto nastať nemôže. Námorne mocnosti a krajiny vnútorného 
polkruhu si uvedomujú strategickú dôležitosť Ukrajiny pre rozvoj mocenských plánov 
jedného i druhého bloku. 

Mearsheimer tvrdí, že na absolútnu kontrolu územia potrebuje štát pozemné sily, 
ktoré túto kontrolu realizujú. Moria a oceány sa preto stávajú prekážkou ( i s dnešnými 
technológiami). Každý aktér medzinárodných vzťahov sa preto môže najviac 
regionálnym hegemónom. Vďaka Heartlandu Rusko týmto potenciálom disponuje a v 
prípade Ukrajiny ukázalo, že si tento potenciál bude chrániť a opiera sa o neho pri 
realizovaní svojej zahraničnej politiky. Avšak v blízkej dobe je takáto regionálna 
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hegemónia nepravdepodobná. Nárast Čínskej hrozby ( ako superveľmoci) taktiež mení 
súčasnú dynamiku Mackinderovej teórie Heartlandu. Sféry záujmu by sa mohli preniesť 
na juhovýchodnú časť vnútorného polmesiaca, kde vzhľadom na geograficky špecifické 
činitele môže nastať najzaujímavejšie súperenie ( alebo spolupráca) o územie 
Heartlandu a snahu dominovať svetovému ostrovu od samotného zrodu myšlienky 
geografickej osidejín v roku 1904 Sirom Halfordom J. Mackinderom. I po uplynutí 113 
rokov sú americkí a ruskí politickí predstavitelia ovplyvňovaní touto teóriou, ktorú 
môžeme považovať za jeden z faktorov tvoriacich súčasné geopolitické ohniská. 
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Abstrakt:  

Manažment rizík a jeho dôsledné zavedenie a uplatňovanie vo všetkých činnostiach je základným 
predpokladom efektívneho zaobchádzania s rizikom. Je to kontinuálny process, v rámci ktorého 
dochádza k poznávaniu rizík a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Veľmi dôležitou súčasťou manažmentu 
rizík je ich samotné posúdenie. Pri tejto činnosti je potrebné najprv existujúce riziká identifikovať, 
následne identifikované riziká rozanalyzovať a vyhodnotiť. Takto získané hodnoty jednotlivých rizík 
sú podkladom pre stanovovanie opatrení, ktoré sú potrebné na ich minimalizáciu, teda ich úpravu 
na nami akceptovateľnú úroveň. Návrh  opatrení vždy vychádza z hodnôť jednotlivých komponentov 
slúžiacich na výpočet rizikového čísla, ako aj z hodnoty samotného aktíva, ktoré je potrebné chrániť.    

Kľúčové slová: Manažment rizík, analýza, posudzovanie rizika, preventívne a nápravné opatrenia, 
chránené aktívum, hodnota rizika    
 
Abstract: 

Risk management and its consistent implementation and application in all activities is a basic 
assumption for effective risk management. It is a continuous process of learning the risks and factors 
which affects them.. A very important part of risk management is their own assessment. In this 
activity, the risks first need to be identified, subsequently identified risks has to be analyzed and 
evaluated. The obtained risk values are the basis for setting the measures that are necessary to 
minimize them, ie adjusting them to an acceptable level. The design of the measures is always based 
on the value of the individual components used to calculate the risk number as well as the value of 
the asset which  needs to be protected. 

Keywords: Risk Management, Analysis, Risk Assessment, Preventive and Corrective Measures, 
Protected Asset, Value of Risk.   
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Úvod 

Bezpečnosť systémov sa vďaka technickému zdokonaľovaniu ich prvkov 
neustále zvyšuje. Toto je však iba jeden z predpokladov ich bezpečného fungovania. 
Ďalším je neustále poznávanie a skúmanie bezpečnostných rizík spájaných s možnou 
realizácie hrozieb, ktorým je  systém neustále vystavený. Miery rozvinutia jednotlivých 
hrozieb môžu viesť k vznikom mimoriadnych udalostí (ďalej len MU).  Preto je 
nevyhnutné neustále sledovať jednotlivé bezpečnostné aspekty prostredníctvom 
analyzovania a hodnotenia existujúcich bezpečnostných rizík, ako funkcie 
pravdepodobnosti vzniku nežiadúcich javov  a ich následkov. Každá mimoriadnu udalosť 
si vyžaduje dôkladnú analýzu, v rámci ktorej sa skúmajú príčiny jej vzniku, priebeh, 
následky a prijaté opatrenia a odporúčania. Prvotnou úlohou opatrení je obnova funkčnosti 
systému a snaha o zníženie rizika na akceptovateľnú úroveň . Nevyhnutným 
predpokladom posúdenia stavu bezpečnosti systému je  teda znalosť  pôsobiacich 
bezpečných rizík vyjadrených vzájomným pôsobením dvoch parametrov, ktoré následne 
determinujú zameranie opatrení a odporúčaní do dvoch oblastí: 

- zníženie pravdepodobnosti vzniku MU 
- zníženie závažnosti následkov po vzniku MU. 
 

Bezpečnosť každého systému a jeho jednotlivých zložiek  v značnej miere závisí 
od pripravenosti na možné rizikové situácie, prijímania preventívnych opatrení, 
identifikácie existujúcich rizík, ich skúmania a poznania, ako aj schopnosti reagovať na 
vzniknuté situácie, teda odozve.   Všetky tieto činnosti sú predmetom Manažmentu rizík, 
teda manažmentu mimoriadnych udalostí a krízových situácií, pričom základným 
predpokladom efektívneho riadenia rizika je jeho analýza, teda zdroj poznania 
pravdepodobnosti jeho výskytu a možných následkov. 

 

1. Manažment rizík 
Manažment rizika  je logická a systematická metóda určovania súvislostí 

v činnostiach a procesoch, identifikovania v nich existujúcich rizík, ich analýzy, 
hodnotenia, znižovania a priebežného monitorovania s cieľom minimalizovania strát. 
Manažment rizika predstavuje kultúru, procesy a štruktúry zamerané na efektívne riadenie 
príležitostí a možných neželaných následkov. Musí byť súčasťou každej manažérskej 
činnosti bez ohľadu na úroveň riadenia a rizika. Pod štruktúrou manažérstva rizika 
rozumieme množinu zložiek, ktoré utvárajú základy a organizačné usporiadanie pre návrh, 
zavedenie,  monitorovania, preskúmanie a trvalé zlepšovanie manažérstva rizika v celej 
organizácii. 
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Obr. 3 Vzťahy medzi zásadami manažérstva rizika, štruktúrou a procesom-STN EN 

31000 
Zdroj https://www.sutn.sk/files/Spravy/ISO_31000/Manazerstvo_rizika_c.pdf 

 
 Pri samotnej aplikácii manažérstva rizika do činnosti organizácie je nevyhnutné 
rešpektovať určité zásady a postupnosť krokov: 

1. Vrcholový manažment musí podporovať a presadzovať uplatňovanie zásad 
manažmentu rizík  v podmienkach organizácie. Nástrojmi môže byť 
vypracovaná filozofia rizík, podpora štatutárov, finančná podpora, teoretická 
príprava a školenia manažérov na nižších úrovniach 

2. Organizácia musí vypracovať politiku v oblasti manažmentu rizík, ktorou sa 
vytvoria predpoklady na riadenie rizika v organizácii ako celku a všetkých 
jej činnostiach. Politika má obsahovať údaje o: 
- Cieľoch politiky a jej význame pre organizáciu 
- Väzbách medzi stratégiou a politikou riadenia rizík 
- Definovaní úrovne akceptovateľného rizika v jednotlivých oblastiach 

činnosti organizácie a postupoch jeho stanovovania 
- Delegovaní osobnej zodpovednosti a právomociach pri riadení rizík 
- Podpore vrcholového manažmentu a jeho záväzkoch sprístupniť 

potrebné zdroje 
- Kontrolných mechanizmoch monitorujúcich a  preskúmavajúcich 

činnosti organizácie pri uplatňovaní politiky 
- S takto vypracovanou politikou musia byť oboznámení všetci manažéri 

a zamestnanci organizácie.  
3. Riadenie rizík na úrovni organizácie musí byť v súlade s jej stratégiou, musí 

byť implementované do všetkých jej činností.  
4. Predpokladom úspešného riadenia rizík je aj vytvorenie účinného systému 

monitorovania a posudzovania procesov manažmentu rizík, pretože samotné 
riziká nie sú statickou veličinou   

 Účinnosť samotného procesu manažérstva rizika (Obrázok č.3) je teda 
podmienená faktormi akými sú jeho zapracovanie do všetkých existujúcich štruktúr 
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organizácie, stanovením pravidiel jeho uplatňovania, zodpovednosťou a motiváciou 
pracovníkov, monitorovania účinnosti, ale aj potrebnými finančnými zdrojmi pri jeho 
zavádzaní a realizácii opatrení potrebných pre vylepšenie fungovania systému z pohľadu 
riadenia rizík.   

 
Obr. 4 Proces manažérstva rizika-STN EN 31000. 

Zdroj: https://www.sutn.sk/files/Spravy/ISO_31000/Manazerstvo_rizika_c.pdf 

1.1 Postupy posudzovania rizík  
 Posudzovanie rizík je komplexná činnosť v rámci ktorej si stanovíme oblasti, 
ktoré budú predmetom posúdenia, určíme si ich priority, identifikujeme bezpečnostné 
riziká, ktoré v systéme pôsobia, rozanalyzujeme ich možné dopady, stanovíme si mieru 
akceptovateľnosti jednotlivých rizík a následne na základe ich vyhodnotenia budeme 
zistenú mieru určitej časti rizík akceptovať, alebo  prijímať opatrenia na ich zníženie. Pri 
posudzovaní rizík je bezpečnosť prostredia priamo spojená s hodnotovými kritériami, čo 
vyvoláva potrebu vykonania ekonomickej analýzy,  pri ktorej budeme brať do úvahy 
možné následky a dopady na chránené aktíva , pravdepodobnosť ich vzniku a výšku 
nákladov spojených s bezpečnostnými opatreniami, ktoré by bolo potrebné na zníženie 
miery rizika realizovať. Manažment rizika teda veľmi úzko súvisí aj s dostupnosťou 
zdrojov, ktoré sú potrebné pri realizácii navrhnutých bezpečnostných opatrení.   
Samotný proces posúdenia rizika pozostáva z niekoľkých fáz:  
 Určenie súvislosti v rámci posudzovaného systému: zo strategického pohľadu tu 
budú zahrnuté strategické ciele, prostriedky na ich dosiahnutie. Z organizačného pohľadu 
skúmame súvislosti medzi jednotlivými zložkami organizačnej štruktúry, teda vnútorné 
väzby, procesy, činnosti pomocou ktorých sú dosahované ciele. Následne je potrebné určiť 
oblasti, ktoré budú predmetom posúdenia manažmentu rizík, teda oblasti s vyššou 
úrovňou výskytu bezpečnostných rizík a možné opatrenia, ktoré by ich mali znižovať. Pri 
posudzovaní vždy berieme do úvahy na jednej strane náklady a ich efektívne vynaloženie 
z pohľadu očakávaného prínosu a účinku, tak aj zdroje a aktivity, ktoré je nevyhnutné 
zachovať.   
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 Identifikácia rizika: proces pri ktorom je potrebné odhaliť všetky riziká bez 
ohľadu na to, či sú alebo nie sú organizáciou ovplyvniteľné. Základom pri definovaní 
rizikových faktorov sú znalosti pracovníkov, ktorý sú oboznámení s hodnotenými 
procesmi. Pri vyššej miere neistoty je potrebné hľadať analógie v obdobných procesoch. 
Postupne sú posudzované  všetky možné externé a interné zdroje rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť chod organizácie. Výstupom je zoznam udalostí, ktoré by mohli narušiť 
existujúce procesy a budú predmetom ďalšieho analyzovania 
 Analýza rizík: Základným predpokladom efektívneho riadenia rizika je jeho 
poznanie. Jadrom skúmania bezpečnostných rizík je ich analýza. Je to proces posúdenia 
príčin a zdrojov rizík, ich pozitívnych a negatívnych dopadov, závažnosti možných 
dopadov a následné určenie pravdepodobnosti s akou tieto dopady môžu nastať. 
Výsledkom analýzy majú byť nasledovné charakteristiky skúmaných rizík:  

- pravdepodobnosť ich vzniku v konkrétnom čase, priestore a podmienkach 
skúmania 

- ekonomické charakteristiky vyčísľujúce súčasnú hodnotu objektov a možnú 
zmenu ich hodnoty po narušení alebo zničení 

- pôsobenie negatívnych prejavov rizika 
- obnova systému do pôvodného stavu 
- možná trvalá zmena systému  

- ovplyvnenie väzieb medzi objektmi samotného skúmaného systému, tak systému 
s jeho okolím. 

 Hodnotenie rizika: komplexný proces pri ktorom určujeme veľkosť rizika 
z pohľadu rozsahu škôd a strát, ktoré môže daný krízový jav spôsobiť a pravdepodobnosti, 
že takýto jav nastane, porovnávame tu mieru rizika s existujúcimi normami, 
akceptovateľnými hranice, poprípade inými vopred stanovenými kritériami. Určujeme 
význam jednotlivých rizikových činiteľov, či už expertnými odhadmi, alebo analýzou 
citlivosti. Expertné hodnotenie je základným nástrojom stanovenia celkového rizika 
z pohľadu pravdepodobnosti výskytu jeho činiteľov a intenzity jeho negatívneho vplyvu, 
teda následkov. Nástrojom na stanovenie významnosti rizikových činiteľov, je aj analýza 
citlivosti. Táto explicitne zobrazí mieru vplyvu rizikových činiteľov na činnosť 
a bezpečnosť subjektu. Základným cieľom hodnotenia rizika je stanovenie určitej hodnoty 
(miery rizika) ku každému konkrétnemu riziku ohrozeného systému. Na základe miery 
rizika stanovíme poradie rizík z hľadiska ich významu, pričom berieme do úvahy aj 
ovplyvniteľnosť  pravdepodobnosti vzniku a možných následkov. Jednotlivé riziká 
následne porovnáme s mierou akceptovateľnosti a rozhodneme, ktorým rizikám sa 
budeme ďalej venovať.   
 Znižovanie rizík: je rôznorodý proces, ktorý závisí od charakteru samotného 
rizika, miery pravdepodobnosti vzniku krízového javu, ktorý môže dané riziko spôsobiť 
a od predpokladaných negatívnych dôsledkov. Zníženie rizika teda môžeme dosiahnuť 
napríklad krízovou politikou, diverzifikáciou rizika (poistenie), ale tiež tvorbou rezerv 
alebo optimalizáciou procesov. Pri opatreniach zameraných na zníženie rizika berieme 
vždy do úvahy aj ich ekonomickú stránku. Výška vynaložených nákladov má byť 
v primeranom pomere k možných dôsledkom a významu chráneného záujmu. Pri 
vysokých nákladoch na prevenciu je možné akceptovať aj riziko s vysokými negatívnymi 
dopadmi, ale s nízkou pravdepodobnosťou výskytu.  Opatrenia na zníženie rizika môžu 
byť zamerané na predchádzanie vzniku rizikových udalostí-preventívny charakter, na 
riadenie priebehu rizikového javu, na zmiernenie negatívnych dôsledkov a obnovu ale 
taktiež na zvýšenie miery akceptovateľnosti existujúcich neakceptovateľných rizík.   



   

 

 

451 

 

Význam posúdenia rizík pri stanovovaní opatrení potrebných  
na ich minimalizáciu 

Martin MAŠĽAN 

 Oboznámenie dotknutých osôb so zostatkovými rizikami: poučenie 
kompetentných  pracovníkov o rizikových činiteľoch, ktoré existujú v rámci jednotlivých 
procesov a vykonávania činností  
 Priebežná kontrola úrovne rizík a plnenia a účinnosti zavedených opatrení. 
V tomto procese je nevyhnutná existencia spätnej väzby a priebežné zapracovávanie 
kontrolných zistení do systému.  
 

2. Metódy analýzy bezpečnostných rizík 
Výber metódy analýzy rizika závisí od povahy samotného systému, ktorý je 

predmetom skúmania, od dostupnosti a komplexnosti vstupných informácií- tieto musia 
byť dôveryhodné, relevantné a musia byť nositeľom požadovaných dát , od štádia vývoja 
skúmania. Voľba analytickej metódy je primárnym predpokladom efektívneho posúdenia 
rizika . Pri odhadoch pravdepodobnosti výskytu rizikových javov  môžu byť informácie  
čerpané napr. z historických a štatistických údajov, na základe ktorých je možné približne 
extrapolovať a kvantifikovať budúci vývoj. V prípade, že takéto údaje nie sú k dispozícii, 
je možné použiť predikciu s kvalitatívnymi údajmi, ktoré je následne potrebné podrobiť 
ďalšiemu rozboru pomocou metód, ktorými môžu byť napríklad ETA (Even Tree 
Analysis) alebo (Fault Tree Analysis). Výber vhodnej analytickej metódy je zložitým 
procesom, pri ktorom treba brať do úvahy všetky horeuvedené skutočnosti. 
Na samotný výber metódy má vplyv aj fakt, či bude uskutočnená apriórna analýza, ktorá 
vychádza z javu ktorý v minulosti už aspoň jedenkrát nastal, alebo aposteriózna analýza, 
pri ktorej analytik pracuje s javmi o ktorých sa iba domnieva, že by nastať mohli. Riziko 
sa v tomto prípade odhaduje na základe predpokladaného správania sa javov. Posúdenie 
rizík je proces pozostávajúci z postupných na seba nadväzujúcich krokov, z tohto hľadiska 
je možné  existujúce analytické metódy rozdeliť do skupín, ktoré sú podrobnejšie popísané 
v nasledovných častiach kapitoly č.2. 
 

2.1. Metódy vhodné na identifikáciu zdrojov rizík 
  Cieľom identifikácie rizikových činiteľov je vytvoriť zoznam udalostí, ktoré by 
mohli spôsobiť nežiaduce narušenie prebiehajúcich procesov. V tomto štádiu 
zadefinujeme všetky riziká, ktoré budú následne analyzované a hodnotené. Pri 
identifikácii rizikových činiteľov budeme brať do úvahy ako vplyvy externého tak 
aj interného prostredia, ktoré je možné vyhodnotiť pomocou SWOT analýzy. Na jej 
základe môžu experti spracovať rámcový prehľad rizík, ktoré by mohli znamenať 
ohrozenie subjektu. Jednou z najstarších metód na identifikáciu zdrojov rizika je 
bezpečnostná prehliadka (safety review)-sú to rutinné vizuálne kontroly zamerané na 
posúdenie prevádzkových činností a personálu, zavedenia nových technológii v kontexte 
existujúcich rizík, úrovne údržbárskych prác a bezpečnostných inšpekcií. Výsledkom sú 
popisy možných problémov a podnety na ich nápravu. Ďalšími metódami využívanými 
pri identifikácii rizík sú: 

Analýza pomocou kontrolných zoznamov (Checklist analysis-CA), ktorá 
obsahuje zoznam položiek slúžiacich na overenie stavu systému. Na vytvorení 
kontrolného zoznamu sa majú podieľať autori s rôznym vzdelaním a pohľadom na 
fungovanie systému. Účelom kontrolného zoznamu je porovnanie organizácie s praxou 
aplikovanou v porovnateľných organizáciách. Na základe kontrolného zoznamu definujú 
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analytici otázky, ktoré majú odhaliť možné nedostatky systému. Po obdržaní 
a vyhodnotení odpovedí je stanovený ďalší postup. Pre získanie komplexného zoznamu 
rizík je potrebné túto metódu doplniť ďalašou analytickou metódou.  

Predbežná analýza zdrojov rizík (Preliminury Hazard Analysis-PHA), ktorá sa 
používa v prípade, že máme nedostatok informácií. Účelom je zostavenie zoznamu 
zdrojov rizík v ktorom budú nebezpečné situácie usporiadané v závislosti od miery rizika. 
Pri znížení nebezpečenstva je potrebné zamerať sa na situácie uvedené na začiatku 
zoznamu. Táto analýza slúži ako podklad pre ďalšie analýzy ako napríklad WI, ETA, FTA 
alebo FMEA.   

Metóda Čo ak (What if?-WI), je založená na diskusii ľudí dobre oboznámených 
so skúmaným procesom. Analytik sa pomocou otázky Čo sa stane ak? Snaží odhaliť 
udalosti, ktoré by mohli byť zdrojom rizika. Základným predpokladom úspešnosti metódy 
je zostavenie otázok, odpovede ktorých majú v maximálnej miere analyzovať systém. 
Zoznam otázok a odpovedí poukazuje na možnosti ochrany proti následkom nežiadúcich 
udalostí a obsahuje návrhy opatrení na zníženie rizika.  

2.2. Metódy a techniky na stanovenie príčin a tvorbu scenárov 
Pri tvorbe scenárov priebehu rizikovej udalosti je často využívaný diagram príčin 

a následkov-Ishikawow diagram, ktorý predstavuje orientačnú analýzu. Jednoduchou 
formou zobrazí analyzovaný problém na základe jeho príčin.  

Ďalšími vhodnými metódami modelovania rizík sú ETA (Even Tree Failure)-
analýza stromom udalostí, ktorá modeluje priebeh udalosti pomocou priaznivej 
a nepriaznivej možnosti jej ďalšieho vývoja. Výsledkom je rozvetvený graf , ktorý 
predstavuje scenár nehody, čiže súbor chýb a nedostatkov s rôznou mierou dopadov na 
skúmaný systém. Táto metóda umožňuje kvantitatívne vyhodnotiť skúmanú udalosť 
využitím pravdepodobnosti jej výskytu a možného následku.  

Metóda FTA (Fault Tree Analysis) –analýza stromom poruchových stavov, je to 
grafický nástroj na deduktívnu identifikáciu príčinných porúch, ktoré môžu iniciovať 
vznik nežiadúcej vrcholovej udalosti. Na základe zadefinovania vrcholových udalostí, sú 
tu analyzované a graficky znázornené potencionálne príčiny, ktoré môžu viesť k jej 
vzniku. 

2.3. Metódy a techniky základnej analýzy systému 
Jednou z najčastejšie využívaných takto využívaných metód je FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis)-Analýza príčin zlyhaní a ich následkov, ktorej úlohou je výber 
významných rizík pôsobiacich na skúmaný systém. Prvotným krokom pri tvorbe tejto 
analýzy je určenie potencionálnych rizík, ktoré sú získané z predchádzajúcich analýz 
rizika (Ishikawow diagram, ETA...), jednotlivým analyzovaným rizikám sú v rámci tejto 
analýzy priradené číselné hodnoty, ktoré sú súčinom pravdepodobnosti vzniku, 
odhaliteľnosti a závažnosti následkov.  Takto je vyčíslená výsledná miera rizika (rizikové 
číslo), ktorá je porovnaná s určenou hodnotou miery akceptovateľnosti rizika. Výsledkom 
analýzy je prehľadné tabuľkové a grafické znázornenie ako akceptovateľných, tak aj 
neakceptovateľných rizík. Pri návrhu opatrení je pre jednotlivé riziká vždy potrebné brať 
do úvahy ako sa jednotlivé komponenty podieľali na celkovej výške rizikového čísla. 
V prípade, že existuje možnosť vysokej závažnosti následkov, ale veľmi nízka 
pravdepodobnosť vzniku udalosti, nebude pravdepodobne nutné prijímať preventívne 
opatrenia. 
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2.4 Metódy a techniky na verifikáciu základnej analýzy a hodnotenia rizík 
Do tejto skupiny môžeme zaradiť napríklad zaradiť Paretov princíp, Lorentzovu 

krivku, metódu CARVER, alebo maticu rizík. 
V prípade, že máme dostatok relevantných informácii a zvolili sme vhodnú 

metódu, tak  analýza bezpečnostných rizík by nám mala poskytnúť informácie 
o systémovej alebo nesystémovej povahe rizika, o miere akceptovateľnosti jednotlivých 
rizík, ako aj návratnosti prostriedkov, vynakladaných na preventívne opatrenia. 

Záver 
Manažment rizík zaujíma stále významnejšie miesto vo fungovaní akejkoľvek 

organizácie. Je to kontinuálny proces, ktorý je prostriedkom na efektívne poznanie 
a posúdenie rizík, návrhu a implementácie potrebných opatrení. Najdôležitejšou 
činnosťou pri poznávaní a riadení rizika je jeho analýza, ktorá je základným predpokladom 
jeho celkového posúdenia a návrhu potrebných opatrení. Výstupom celkového posúdenia 
rizika môžu byť, v prípade potreby aj preventívne a nápravné opatrenia zadefinované pre 
riziká, ktorých hodnota presiahne akceptovateľnú úroveň. Pri ich návrhu berieme vždy do 
úvahy pravdepodobnosť vzniku udalosti a jej možné následky, ako aj hodnotou 
chráneného aktíva. Realizácia týchto opatrení je často spojená s potrebou vynaloženia 
určitých finančných prostriedkov. V praxi sa často stretávame s neochotou vynakladania 
potrebných prostriedkov, pretože znamenajú rast celkových nákladov na chod systému. 
Do úvahy však treba brať aj fakt, že takto vynaložené prostriedky predstavujú iba určitú 
percentuálnu časť celkovej hodnoty aktíva, ktoré bude uskutočnenými opatreniami 
v prípade potreby chránené.  
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Abstrakt: 

Príspevok pojednáva o najčastejších hrozbách a útokoch, ktoré sú realizované prostredníctvom 
kybernetického priestoru, pričom popisuje ich smerovanie a postupy akými sú realizované. 
Uvedený prehľad popisuje techniky, ktoré sú kombináciou IT útokov a sociologických prístupov, 
ktoré sa spájajú v pojme sociálne inžinierstvo. V súčasnosti tieto popisované útoky teda tvoria 
nastoj viac sofistikovaných metód a cieľov útočníkov. 

Kľúčové slova: hrozba, útok, kybernetický priestor, bezpečnosť 

 

Abstract: 

The article deals with the most frequent threats and attacks that are carried out through 
cyberspace, which describes the approach and procedures such as realized. This report describes 
techniques that are a combination of IT attacks and sociological approaches that connect to the 
concept of social engineering. At present, these described attacks are a stalemate of more 
sophisticated methods and targets for attackers. 

Keywords: threat, attack, cyber space, security 

 
 
Úvod 

Snahou informačnej bezpečnosti (IB) je zaistiť integritu údajov a požiadaviek 
spoločnosti, inštitúcii a firiem, s dôrazom na zachovanie adresátov, ktorým boli tieto 
údaje a dokumenty určené, s dôrazom na ochranu pred nepovolanými osobami. 
Kybernetické hrozby a útoky sa stávajú stále zložitejšími a efektívnejšími. Väčšina 
útokov je zameraná na súkromie a bezpečnosť údajov, zneužitie online bankových 
služieb, mobilných hrozieb a útokov na samotnú infraštruktúru. V nasledovný 
kapitolách uvádzame prehľad hrozieb a útokov, ktoré sú najčastejšie v bežnej praxi. 
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1.  Priemyselná kybernetická špionáž ako konkurenčné spravodajstvo 
(Competitive cyber intelligence) 

Metódy informačného boja a infoware sú predmetom záujmu nielen vo vojenských 
kruhoch, ale aj nebývalú popularitu dosahujú u veľkých priemyselných korporácií, kde 
napríklad obchodné informácie, informácie o technológiách a technologických 
postupoch patria k tomu najdrahšiemu, čo firma vlastní. Vytváranie jednotiek „business 
intelligence", ktoré sa zaoberajú štúdiom voľne dostupných materiálov o konkurencii, 
je iba vrcholom ľadovca všetkých podobných aktivít. To čo nie je vidieť, sú metódy 
priemyselnej špionáže a tie mimo iných používajú celú radu hackerských techník k 
preniknutiu do informačných systémov konkurencie, získavanie informácií o ich 
obchodných záujmoch, marketingových plánoch alebo pripravovaných projektoch. 

Priemyselná špionáž, ako sa všeobecne tieto aktivity nazývajú, je špionáž páchaná s 
komerčnými cieľmi a vo svojej podstate nemá nič spoločné s aktivitami rozviedky, 
ktoré sú zamerané na bezpečnosť štátu. Ich legálna časť - „business intelligence", 
venuje svoju pozornosť štúdiu materiálov publikovaných konkurenciou alebo 
nezávislými výskumnými organizáciami, obsahu patentových prihlášok alebo 
sledovaniu aktivít konkurenčných spoločností a korporácií. Presne doplňovaná 
databáza o pohybe významných obchodníkov konkurencie a jej nasledujúca analýza 
môže priniesť napríklad významné informácie o projektoch. Nelegálne aktivity môžu 
siahať od konkurencie vyzradením alebo krádežou informácií až po násilné trestné činy. 

Priemyselná kybernetická špionáž komerčných organizácií sa nemusí vždy zameriavať 
len na svoju konkurenciu, ale jej predmetom môžu byť aj vlády krajín, ktoré pripravujú 
rozsiahle vládne kontrakty. Podmienky uvedené v zmluvách, náklonnosť k nejakému 
riešeniu alebo objem prípadnej korupcie môžu byť závažným zdrojom informácií, ktoré 
ovplyvňujú vyjednávacie jednania a teda aj uzatvorenie zmluvy. Náklady na prevádzku 
týchto činností samozrejme spoločnosti rozpúšťajú do iných účtovných položiek, avšak 
sa dá predpokladať, že náklady na aktívny „business intelligence" i na ochranu proti 
takýmto postupom budú nezanedbateľnou súčasťou prevádzkovania každej veľkej 
firmy. 

Operatívne firemné využitie Competitive Cyber Intelligence, využíva veľmi podobné 
alebo až zhodné metódy, postupy a nástroje ako pri získavaní informácií z otvorených 
zdrojov (OSINT), ktoré sa môžu. využiť aj ako súčasť strategickej analýzy podniku, 
analýza trhu alebo určitého odvetvia, vyhľadávanie obchodných príležitosti či 
informácií o súčasných, ale aj o budúcich obchodných partnerov. S využitím 
sofistikovaných metód a nástrojov je veľmi dôležitá analýza získaných údajov, analýza 
vzťahov medzi osobami, spoločnosťami a nielen zber ich dát.  

2 Hacking 
Hacking je najstarším deliktom, ktorý v pôvodnom poňatí možno ťažko označiť za 
trestný čin, pretože nie je možné vyčísliť škodu, ktorá bola spôsobená. Niekedy ani sám 
správca systému nevie, že mu do systému hacker prenikol. Motiváciou pôvodnej 
hackerskej skupiny nebolo spôsobenie škody, ale iba radosť z osobného víťazstva nad 
technikou a získaným obdivom hackerskej komunity. 

Zjednodušene by sme v súčasnom poňatí mohli definovať hacking ako prenikanie do 
počítačového alebo riadiaceho systému inou ako štandardnou cestou.  
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3.  Spoofing 
Je jedna z najnebezpečnejších hackerských techník, je to typ útoku pri ktorom osoba, 
alebo počítačový program maskuje svoju totožnosť a tvári sa ako druhá osoba. 

IP Spoofing: Protokoly TCP/IP neposkytujú mechanizmus pre overenie zdroja alebo 
cieľa správy. Preto sú ľahko zneužiteľné na spoofing útok, nie sú zhotovené 
bezpečnostné opatrenia v aplikáciách pre overenie identity odosielateľa alebo príjemcu. 
Kombinácia IP Spoofing a ARP Spoofing sa môže použiť na takzvaný man in the 
middle útok proti hostiteľovi počítačovej siete. Spoofing útoky je možné optimalizovať 
na minimum pomocou: 

-správne nastavených firewallov, DHCP schopných vykonávať hĺbkovú 
inšpekciu paketov, 

-zakázať službu rlogin, RPC a všetky služby, ktoré si dôverujú na základe 
hostname, 

-budú prijaté opatrenia na overenie totožnosti odosielateľa alebo príjemcu 
správy. 

Ďalšie známe druhy spoofingov: 

ARP spoofing je počítačový útok, ktorý väčšinou predchádza útokom typu Man- in-
The-Middle (MITM). Tieto útoky sú založené na princípe, kde pri komunikácii medzi 
dvoma zariadeniami napríklad router a klient alebo server a klient sa nachádza v strede 
medzi nimi útočník. Potom je schopný komunikáciu sledovať a aj ju meniť. Aby to bolo 
možné zrealizovať ARP spoofing, útočník musí presvedčiť router, že priradená IP 
adresa odpovedá z inej fyzickej MAC adrese. (MOOS, 2014) 

Referer spoofing je úmyselné vysielanie nesprávnej odkazovej informácie. 

Caller ID spoofing je vysielanie falošného telefónneho čísla. 

GPS Spoofing - zobrazujú sa falošné GPS súradnice a útočník môže týmto spôsobom 
sfalšovať svoju polohu. 

E-mail address spoofing je podvrhnutie falošnej identity odosielateľa. 

4.  Kybernetické výpalné 
Kybernetické výpalné je v súčasnosti veľmi rozmáhajúcim sa zločinom. Na Slovensku 
už požadovali útočníci 1500 eur za odstránenie malvéru, ktorý svojim obetiam 
zašifroval údaje.  

Akokoľvek sa zdá slovné spojenie kybernetické výpalné nezmyselné, jedná sa o nový 
typ trestnej činnosti, založenej na strachu z prezentovanej hrozby prieniku do 
spravovaného alebo vlastného systému s nasledujúcim zneužitím, zašifrovaním alebo 
zničením dát. I keď zo strany vydierača to mnohokrát môže byť iba využitie neznalosti 
vydieranej strany, je to celkom nová projekcia klasického deliktu do počítačového 
prostredia, pomocou ktorej sa môže rozmáhať organizovaný zločin. V tomto prípade, 
jedinou ochranou, ktorú ohrozená strana môže použiť, je v prípade možnosti obnovenia 
údajov zo záloh, dôkladná analýza rizík spojených s narušením spravovaného systému 
a tomu odpovedajúce náklady na ochranu, nahlásenie národnému csirt alebo vyplatené 
výpalné.  
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 5.  Spamming 
Pod pojmom spamming sa rozumie zasielanie nevyžiadanej elektronickej pošty, 
obvykle s reklamným obsahom, avšak v súčasnosti sú stále viac sa rozmáhajúcim 
zvyšujúcim trendom šírenia exploitov v nevyžiadanej elektronickej pošte. 

Tento typ nepríjemného priameho marketingu môže užívateľa oklamať tak, že si ani 
neuvedomí, že si otvorením a kliknutím na link spustil škodlivý kód do svojho 
zariadenia. Veľa krát tento link môže byť až na konci správy, kde vám slušným 
spôsobom ponúkne možnosť neodoberať tento mail (označovaný ako unsubscribe). 

Spammeri získavajú elektronické adresy najrôznejším spôsobom, ako napríklad ich 
kúpou od rôznych poskytovateľov alebo využívajú sofistikované generátory 
emailových adries, pričom sa zároveň otestuje, či daná vygenerovaná emailová adresa 
existuje a to tak, že sa odošle akýkoľvek email na danú vygenerovanú adresu a emailový 
server sám oznámi, či daný mail neexistuje. 

Nevyžiadané elektronické pošty mávajú často rôzneho odosielateľa. Pre filtrovanie 
spamu sú používané napr. takzvané Bayesovské filtre, založené na vyhodnotení 
pravdepodobnosti nevyžiadanej elektronickej pošty na základe analýzy štruktúry 
prijatej správy, napríklad z databáz známych spamerských domén. Treba poznamenať, 
že odosielateľ správy môže byť upravený, nereálny alebo môže niesť názov 
odosielateľa, ktorý daný email vôbec neodoslal. Toto sa využíva aj na prevzatie identity 
pri sociotechnických útokoch.  

6.  Keyloggery využívané v súčasnosti v kombinácii s trójskymi koňmi 
Zaznamenávanie stlačenia klávesnice už nie jediná funkcia keyloggerov. V súčasnosti 
dochádza ku kombinácií trójskeho koňa s keyloggermi. Možnosť diskrétneho zapnutia 
kamery zariadenia alebo mikrofónu bez povšimnutia obete a to aj na diaľku. 
Zaznamenávajú sa teda nie len znaky, ktoré obeť zadala na klávesnici alebo ktoré 
webové stránky navštívila, ale aj zvuk, obraz a video z napadnutého zariadenia. 
Následne sa môžu všetky tieto zozbierané údaje ako text, zvuk, obraz a video ukladať 
diskrétne, aby obeť nenašla žiadne stopy a distribuuje sa buď odoslaním na mail, ktorý 
útočník vopred nadefinoval. 

Ak má útočník možnosť byť fyzicky pri napadnutom zariadení, môže si uložiť 
neoprávnené získané údaje na externé pamäťové médium. Samozrejmosťou je aj online 
sledovanie práve písaného textu, monitorovanie zvuku a videa v reálnom čase s 
miernym oneskorením. Takto si útočník veľmi presne vytvorí predstavu o činnosti 
obete a odchytá všetky prístupové údaje ku všetkým prihláseným účtom. Zdrojom tejto 
„nákazy" môže byť aj používaný textový editor, ktorý zároveň ukladá text, ktorý bol 
jeho prostredníctvom napísaný do skrytej časti systému, odkiaľ môže byť vyzdvihnutý 
autorom trójskeho koňa. 

Trójske kone sa často nainštalujú nevedomky alebo pri zlej pozornosti. Obeť si ich 
môže sama nainštalovať, napríklad pod zámienkou, že video ktoré si chce prezrieť 
potrebuje doinštalovať potrebný video kodek, ktorý sa nenachádza v zariadení. Po 
nainštalovaní video kodeku, v skutočnosti trojského koňa, je video už funkčné a je 
možne si ho prezrieť. Najnovšie keyloggery je možné aj oficiálne zakúpiť v cene od 50 
eur, o to sú ešte viac nebezpečnejšie, že antivírová ochrana ich nemusí vôbec detekovať. 



   

 

 

459 

 

Kybernetické hrozby a útoky ako prostriedok ohrozenia osobných údajov 
Norbert NAĎ 

7.  DDoS útok 
Proti takémuto útoku je veľmi náročné sa brániť, ale minimálne je nutné tento útok 
detekovať monitorovacími prostriedkami alebo aktívnou ochranou, ako je napríklad 
správne nastavený firewall. 

Pre najjednoduchšie vysvetlenie DDoS útoku je nutné si predstaviť ako sa dostatočné 
množstvo užívateľov dopredu dohodne na konkrétnom čase, kedy navštívia jednu 
konkrétnu webovú stránku a tým ju zneprístupnia a bude sa javiť ako nefunkčná. Tým 
že je útočníkov viac ako je server dimenzovaný, nestihne server ich požiadavky 
spracovávať a odpovedať na ne. Ak je zle nakonfigurovaný server, čiže ak je zahltený 
požiadavkami, takéto vyťaženie môže spôsobiť, že niektoré konkrétne služby, ktoré sú 
spustené na serveri, nemusia pracovať správne alebo vôbec. 

V súčasnosti sa DDoS útok najčastejšie vykonáva pomocou botnetu. Botnet je celá 
škála počítačov ktoré sú napadnuté vírusom, avšak umožňujúce po infikovaní systému 
autorovi vírusu prevziať kontrolu. Takýto napadnutý systém sa volá „zombie" alebo 
„bot". Botnet je možné takto získať, ale je tu ešte ďalšia možnosť a to je prenajať - 
napríklad 100 000 napadnutých počítačov na deň a za relatívne nízku sumu. Takže aj 
technicky menej zdatní ľudia dokážu napríklad týmito prenajatými botnetmi veľmi 
jednoducho vyradiť svoju konkurenciu ako konkurenčný boj DDoS útokom.  

Záver 
Na záver je potrebné konštatovať, že obeťou kybernetického útoku sa nemusí stať 

len firma, ale aj obyčajný človek. Vývoj informačných technológií je veľmi 
dynamickým a stále sa vyvíjajúcim odborom a rovnako rýchle by mali byť aj prijímané 
opatrenia na minimalizáciu rizík stať sa obeťou. Zameranie útokov sa presúva z oblasti 
technickej do roviny socio-technickej, kedy je obeť často nevedomo súčinná pri 
predmetnom útoku. Jediným riešením je rozširovanie bezpečnostného povedomia 
v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré by malo byť realizované na všetkých stupňoch 
vzdelávania.  
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Abstrakt: 

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe dochádza k riešeniu problematiky kritickej infraštruktúry 
z dôvodov krízy  na Ukrajine, ktorá z hľadiska historického je permanentným geopolitickým 
ohniskom nepokojov je práca týmto smerom orientovaná formou všeobecného náhľadu do 
problematiky Práca je zameraná, na úvod do problematiky, na pojmy spojené s kritickou 
infraštruktúrou a jej začlenením do  ľudského systému, na charakteristiku prostredia v ktorom je 
daný problém riešený to znamená optimalizáciu riadenia jednotlivých rizík jak integrovaných tak 
integrálnych a inžinierske usporiadanie sa s rizikami rôznych typov a na znalostnú platformu pre 
bezpečnosť kritické infraštruktúry. 

Kľúčové slová: Geopolitika, Ukrajina, kritická infraštruktúra.  

 

Abstract:  

Given that in the current period leads to the solution of the issues of critical infrastructure from the 
reasous of the crisis in Ukraine, which from the point of view of historical is permanent a 
geopolitical focal point of the unrest is the work in this direction oriented in the form of a general 
insight into the problem. The work is focused on the introduction to the topic, concepts associated 
with critical infrastructure and its integration into the human system on the characteristic of the 
environment which the problem is solved it means to the risks, for the management of individual 
risks as integrated and engineering settlement with the risks of various types and to a knowledge – 
based platform for security of critical infrastructure. 

Keywords: Geopolitics, Ukraine, critical infrastructure. 
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Úvod 
Zvyšujúca sa zraniteľnosť modernej spoločnosti je predmetom dlhodobých 

diskusií, jak na úrovni Európskej únie, tak i na úrovni Slovenska. V rámci zabývania sa 
problematikou zraniteľnosti spoločenstva Európskej únie, odborníci, ktorí sa danej 
problematike venujú, si kladú hlavné otázky súvisiace s ohrozením obyvateľstva, 
zachovaním základných funkcií štátu, zvyšovaním prevencie, pripravenosti a zvládania 
následkov akékoľvek mimoriadnej udalosti. K tejto problematike samozrejme patrí 
i rýchle zabezpečenie etapy obrany postihnutého územia mimoriadnou udalosťou. 
I Slovenská republika obdobne ako štáty Európskej únie sa musela začať zaoberať 
mierou zraniteľnosti obyvateľstva, hospodárskych subjektov, stavom zabezpečenia 
základných funkcií štátu a to hlavne v krízových situáciách a zabezpečovania 
základných životných potrieb obyvateľstva v situáciách, ktoré nie sú bežným 
fungovaním. Preto je úkolom vlády štátu zaistiť potrebné plynulé fungovanie 
základných životne dôležitých prostriedkov a zariadení a prioritne chrániť, posilňovať 
a starať sa o ich spoľahlivé fungovanie. Táto téma ochrany životne dôležitých zdrojov, 
infraštruktúr a služieb patrí do problematiky, ktorú nazývame kritická infraštruktúra. 

 

Vymedzenie základných pojmov 
          Bezpečnostný system - predstavuje nástroj na tvorenie a uskutočňovanie 
bezpečnostnej politiky, na zaistenie bezpečnosti v danom prostredí, v čase a na 
stanovený účel. Zahrňuje množinu základných inštitucionálnych a systémových 
nástrojov na zaistenie bezpečnosti občana, štátu, regiónu či kontinentu, ale 
i monitorovanie a preventívne orgány a zložky pre analýzu a vytváranie novej  
bezpečnostnej politiky / vysoké školy, vedecko-výskumné pracoviská a pod./ [1] 

 

Obsahom manažérstva bezpečnostných systémov je v podstate vedenie, 
dohliadanie na zaistenie bezpečnosti v danom prostredí, v danom čase na stanovený 
účel. [2] 

 

Bezpečnostný systém je: 

 zložitá jednotka sformovaná mnohými spravidla rôznymi faktormi, ktorá má 
spoločný plán alebo slúži k dosiahnutiu spoločného cieľa, 

 zbierka alebo súhrn objektov spojených pravidelným vzájomným pôsobením 
alebo vzájomnou závislosťou 

 usporiadane fungujúca komplexnosť 

 

       Bezpečnostný systém by mal zabezpečovať funkcie: 

 Preventívnu, zameranú na predchádzanie vzniku nebezpečných udalostí, ktoré 
môžu spôsobiť významné škody alebo ohroziť existenciu objektu, 
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 Pohotovostnú, zameranú na zaistenie trvalej pripravenosti potrebných síl 
a prostriedkov, vyčlenených na riešenie krízových situácii 

 Informačnú, zabezpečujúcu trvalú analýzu bezpečnostného prostredia, 
identifikáciu bezpečný rizík a ohrození a včasné upovedomenie o vznikajúcich 
alebo vzniknutých krízových situácii 

 Zásahovú, reakcie na vzniknuté krízové situácie, spočívajúce v schopnosti včas 
a efektívne nasadiť disponibilné sily a prostriedky k odstraňovaniu následkov 
havárií, katastrof, resp. uskutočnovať záchranné a humanitárne operácie. 

 

       Bezpečnostný system by mal predovšetkým plniť tieto úlohy [1]: 

 analyzovať bezpečnostné prostredie, jeho globálne, regionálne a subregionálne 
aspekty, 

 klasifikovať bezpečnostné riziká a ohrozenia a tendencie ich vývoja, 

 určovať postupy a opatrenia na zamedzenie a odstránenie bezpečnostných rizík 
a ohrození a riešenie krízových situácií v súlade s dostupnými zdrojmi 
a kapacitami 

 zabezpečiť účinné riadenie a koordináciu síl a prostriedkov pri zamedzení 
a odstránení jednotlivých bezpečnostných rizík, ohrození a riešení krízových 
situácii, 

 dosiahnuť požadovaný stupeň interoperability s bezpečnostnými systémami iných 
subjektov, umožňujúci efektívnu medzinárodnú spoluprácu celého systému i jeho 
jednotl. prvkov, 

 zabezpečiť požadovanú mieru citlivosti a flexibility, 

 disponovať potrebným vedecko-teoretickým zázemím a kvalifikovaným 
personálom 

zabezpečiť nepretržitú pripravenosť a akcieschopnosť 

           

Kritická infraštruktúra [3] 

 prvkom kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok“) najmä inžinierska stavba, 
[4] služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej 
infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových 
kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie 
hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z 
hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného 
prostredia, 

 sektorom kritickej infraštruktúry (ďalej len „sektor“) časť kritickej infraštruktúry, 
do ktorej sa zaraďujú prvky; sektor môže obsahovať jeden alebo viac podsektorov 
kritickej infraštruktúry (ďalej len „podsektor“), 

 kritickou infraštruktúrou systém, ktorý sa člení na sektory a prvky, 
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 sektorovými kritériami súbor technických a funkčných kritérií s prahovými 
hodnotami, ktoré sa uplatňujú pri určovaní prvkov toho istého sektora, 

 prierezovými kritériami súbor kritérií s prahovými hodnotami, ktoré sa uplatňujú 
prierezovo pri určovaní prvkov všetkých sektorov, 

 prvkom európskej kritickej infraštruktúry najmä inžinierska stavba, [4] služba vo 
verejnom záujme a informačný systém v sektore, ktorých narušenie alebo zničenie 
by malo podľa európskych sektorových kritérií a európskych prierezových kritérií 
závažné nepriaznivé dôsledky uvedené v písmene a) v Slovenskej republike a 
aspoň v jednom ďalšom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „dotknutý 
členský štát“), 

 európskymi sektorovými kritériami súbor technických a funkčných kritérií s 
prahovými hodnotami, ktoré sa uplatňujú pri určovaní prvkov európskej kritickej 
infraštruktúry toho istého sektora, [5] 

 európskymi prierezovými kritériami súbor kritérií s prahovými hodnotami, ktoré 
sa uplatňujú prierezovo pri určovaní prvkov európskej kritickej infraštruktúry, 

 ochranou prvku zabezpečenie funkčnosti, integrity a kontinuity činnosti prvku s 
cieľom predísť, odvrátiť alebo zmierniť hrozbu jeho narušenia alebo zničenia, 

 analýzou rizík sektora dokument, ktorý obsahuje posúdenie hrozby narušenia 
alebo zničenia sektora, jeho zraniteľné miesta, ako aj predpokladané dôsledky 
narušenia alebo zničenia sektora, 

 citlivou informáciou o kritickej infraštruktúre (ďalej len „citlivá informácia“) 
neverejná informácia, ktorej zverejnenie by sa mohlo zneužiť na činnosť 
smerujúcu k narušeniu alebo zničeniu prvku, 

 prevádzkovateľom právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická 
osoba, ktorá je vlastníkom prvku alebo z iného právneho dôvodu prevádzkuje 
prvok, 

-  mechanickým zábranným prostriedkom  
- prostriedok, obvodovej ochrany, najmä pevná bariéra, brána, závora a turniket, 
- plášťovej ochrany, najmä dvere, mreža, bezpečnostné sklo a bezpečnostná 

zámka, 
- predmetovej ochrany, najmä komorový trezor a komerčný úschovný  object. 

 

Záver 
 Z hľadiska všeobecného sa pod pojmom kritická infraštruktúra skrýva navzájom 

prepojené systémy rôzneho odvetvia alebo inštitúcií, ktoré nám zabezpečujú nepretržitý 
proces pohybu produktov, tovaru a služieb, ktoré potrebujeme pre zaistenie obrany 
a bezpečnosti.  

Na záver by som definoval dopravu ako kritickú infraštruktúru. Bezpečnosť 
dopravy je úmyselný pohyb a to jazda, plavba alebo let dopravných prostriedkov po 
dopravných cestách bez ohrozenia za predpokladu optimalizácie funkcií prvkov 
bezpečnostného systému. Následne prevádzka na pozemných komunikáciách je ďalším 
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pojmovým znakom bezpečnosti dopravy. [6] Doprava informácií sa zvyčajne vydeľuje 
ako samostatný odbor a takisto prenos elektrickej energie. Technológia dopravy sa 
skladá z rôznych prvkov. Medzi základne prvky dopravy uvádzame: 

dopravné prostriedky – časť dopravy ktorá sa pohybuje to znamená je mobilná, 
medzi mobilné prostriedky zaraďujeme automobil, vlak, lietadlo, loď. 

dopravné cesty a koridory – po týchto sa vykonáva pohyb dopravných prostriedkov 
a delíme ich ako vybudované to znamená cestná sieť s pozemnými komunikáciami(6), 
železničná sieť s obvodmi dráh a následne ako prirodzené to znamená rieky moria 
a ovzdušie. 

dopravné zariadenia – ide o statickú časť dopravnej infraštruktúry a organizácie 
dopravy kde ide o letiská, prístavy vlakové stanice a parkoviská.   
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Abstrakt: 
Pre dosahovanie trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnej bezpečnosti je nevyhnutné 
zabezpečiť v štáte ochranu prírody a krajiny. Článok sa zaoberá vzťahom medzi trvalo udržateľným 
rozvojom, environmentálnou bezpečnosťou a ochranou prírody a krajiny. V Slovenskej republike 
zabezpečuje legislatívny základ danej problematiky zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny.  

Kľúčové slová: ochrana prírody a krajiny, legislatíva, environmentálna bezpečnosť  

 

Abstract:  

In order to achieve sustainable development and environmental security, it is essential to ensure the 
protection of nature and the countryside. The article deals with the relationship between sustainable 
development, environmental safety and nature and landscape conservation. In the Slovak Republic, 
the legal basis of the given issue is provided by Act no. 543/2002 Z.z. on Nature and Landscape 
Protection. 

Keywords: protection of nature and landscape, legislation, environmental safety  

 

Úvod 
         Ochranou prírody a krajiny sa podľa zákona  č. 543/2002 Z.z. rozumie starostlivosť 
štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce 
živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,nerasty, skameneliny, 
geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie 
krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním 
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zásahov do prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi 
pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy. 

         Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a 
ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania 
a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného 
systému ekologickej stability. 

 

1.  Ochrana osôb a majetku ako súčasť ochrany prírody a krajiny  
Z hľadiska ochrany osôb a majetku je neoddeliteľnou súčasťou aj ochrana prírody 

a krajiny. V Slovenskej republike sa  predmetnej problematike venuje najmä zákon č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

1.1. Predmet zákona 
Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti 

právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo 
zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem 
života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy 
hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery. [5] 

Druhá časť zákona upravuje podmienky všeobecnej ochrany prírody a krajiny, 
ktoré sa uplatňujú na celom území Slovenska a vytvárajú základnú, východiskovú, 
štruktúru práv a povinností súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. 

Charakteristickým znakom ustanovenia § 3 zákona je jeho úzka spojitosť s Ústavou 
SR a zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p. ako základnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi právo životného prostredia. 

Osobitosťou tohto ustanovenia je aj skutočnosť, že obsahuje normy ustanovujúce 
povinnosti resp. obmedzenia, s porušením ktorých zákonodarca nespája žiadnu sankciu. 
Toto ustanovenie je do značnej miery ovplyvnené princípom prevencie a predbežnej 
opatrnosti, pretože reguluje aj ohrozujúce činnosti. O to dôslednejšie by orgány verejnej 
správy, a to najmä štátne orgány ochrany prírody a krajiny, mali sledovať vymáhať ich 
dodržiavanie.  

Ustanovuje sa všeobecná povinnosť všetkých subjektov práva chrániť prírodu a 
krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním, ničením. Ustanovuje sa aj spoločná, avšak 
diferencovaná povinnosť starať sa o zložky prírody a krajiny a prvky prírody a krajiny.  

Zákonodarca chápe pojem „príroda a krajina“ jednotne, teda spojito a nerozdielne. 
Uvedené len potvrdzuje veľmi silné prepojenie medzi týmito dvomi pojmami a často aj 
vzájomnú zameniteľnosť.  

Na rozdiel od povinnosti chrániť prírodu a krajinu, ktorú právna úprava ukladá 
všetkým bez rozdielu, povinnosť realizovať starostlivosť o zložky a prvky prírody a 
krajiny sa chápe diferencovane, a to podľa možností subjektov práva, teda v zmysle 
solidarity tak, aby ten kto môže poskytnúť takúto starostlivosť, či už s ohľadom na jeho 
zamestnanie, povolanie, postavenie, funkciu, materiálne zabezpečenie či zákonné 
oprávnenie, vo väčšej miere, tak aj urobil.  
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Účelom všeobecnej ochrany prírody a krajiny je zachovanie, ochrana a zlepšovanie 
stavu životného prostredia, vytváranie územného systému ekologickej stability a 
udržiavanie územného systému ekologickej stability.  

Zákonodarca opätovne zvýrazňuje význam územných systémov ekologickej stability 
a prisudzuje im obdobné postavenie ako životnému prostrediu samotnému.  

1.2. Orgány ochrany prírody 
Štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona vykonáva 

 ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a 
krajiny 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia  

 okresný úrad v sídle kraja 

 okresný úrad 

 obec 

1.3.  Stráž prírody 
Člen stráže prírody je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vo svojom 

obvode pôsobnosti 

 sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov, 

 kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov 
vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe, 

 vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie 
podľa osobitných predpisov 

 vykonávať potrebné zisťovania, 

 požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú 
uplatňovania tohto zákona, 

 nazerať do príslušných dokladov, 

 vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že 
osoba pácha trestný čin alebo priestupok, alebo iný správny delikt, 

 obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať jej 
totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru, 

 zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho 
deliktu podľa tohto zákona, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar 
Policajného zboru; na tento účel môže obmedziť jej osobnú slobodu, 

 odňať jedinca chráneného druhu ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore 
s týmto zákonom, a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu, 

 odňať inú vec ako uvedenú v písmene j), ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná 
konaním v rozpore s týmto zákonom alebo použitá na takéto konanie, 
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 používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, 
videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie stavu 
prírody a krajiny a na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto 
zákonom, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis 

 použiť donucovacie prostriedky, 

 požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie 
svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami, 

 zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, 
na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto územie alebo prehľadať dopravný 
prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich 
nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore s týmto 
zákonom, 

 požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia 
alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým 
vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné 
dôležité okolnosti, 

 ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v 
blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ak 
tento zákon neustanovuje inak, 

 pred predvedením osoby na útvar Policajného zboru presvedčiť sa, či osoba nie je 
ozbrojená, a zbraň jej odobrať. 

 nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného 
predpisu, a použiť túto zbraň 

1. v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze 

2. pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie 
osôb alebo chránených živočíchov, 

3. pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie 
odpor pred predvedením na útvar Policajného zboru, 

4. pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho 
jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne ohrozuje 
záujmy chránené týmto zákonom, alebo 

5. pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený 
predviesť na útvar Policajného zboru, 

 

 Prehliadka nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene 
nadobudnutých jedincov chránených druhov, zveri alebo rýb. 

Oprávnenia člena stráže prírody sa nevzťahujú na vstup a vykonávanie kontroly v 
súkromnom chránenom území (§ 31), ak člen stráže prírody nie je vlastníkom pozemkov 
v ňom. 
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Povinnosti člena stráže prírody 

1) Člen stráže prírody je povinný 

 sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu, 

 vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych 
predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe, 

 nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste odznak člena stráže 
prírody a na požiadanie sa preukázať preukazom člena stráže prírody, 

 spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru a obecnou políciou, 

 oznamovať okresnému úradu v sídle kraja alebo ním poverenej organizácii ochrany 
prírody nedostatky a udalosti zistené pri obhliadke a kontrole územia, 

 predkladať raz za dva mesiace okresnému úradu v sídle kraja alebo ním poverenej 
organizácii ochrany prírody správy o plnení funkcie, o zistených priestupkoch na 
úseku ochrany prírody a krajiny, o výške uložených blokových pokút a o spolupráci 
s Policajným zborom alebo obecnou políciou, 

 upovedomiť príslušný okresný úrad v sídle kraja o ohrození záujmov chránených 
týmto zákonom, 

 vykonávať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia záujmov chránených 
týmto zákonom a jeho následkov a o svojom konaní bez zbytočného odkladu 
informovať okresný úrad v sídle kraja, 

 odovzdať bezodkladne predvedenú osobu príslušnému útvaru Policajného zboru a 
odovzdať mu odobratú zbraň, 

 oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a 
oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom,111) 

  zabezpečovať dôkazový materiál o konaní v rozpore s týmto zákonom, 

 spisovať o odňatých veciach písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej 
osobe, 

 odovzdať bezodkladne odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s 
týmto zákonom, 

 umiestniť v prípade použitia motorového vozidla počas výkonu svojej funkcie na 
pravej polovici predného skla motorového vozidla označenie „STRÁŽ PRÍRODY" 
vydané okresným úradom v sídle kraja, 

 poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím 
donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, 

 spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a 
oznámiť bez zbytočného odkladu použitie donucovacích prostriedkov okresnému 
úradu v sídle kraja, 

 zachovávať pri plnení úloh podľa tohto zákona dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, 
ako aj osôb, proti ktorým zasahuje, 
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 chrániť preukaz člena stráže prírody a odznak člena stráže prírody pred 
poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez 
zbytočného odkladu oznámiť okresnému úradu v sídle kraja, ktorý ho zapísal do 
zoznamu, 

 nahradiť okresnému úradu v sídle kraja vzniknutú škodu v prípade poškodenia, 
straty alebo odcudzenia preukazu člena stráže prírody a odznaku člena stráže 
prírody, 

 zúčastňovať sa na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom okresným 
úradom v sídle kraja alebo ním poverenou organizáciou ochrany prírody, 

 oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do 15 dní zmenu skutočností zapísaných v 
preukaze člena stráže prírody, 

 predložiť okresnému úradu v sídle kraja každoročne najneskôr do 15. januára 
preukaz člena stráže prírody na potvrdenie jeho platnosti, 

 odovzdať do 30 dní po vyškrtnutí zo zoznamu členov stráže prírody príslušnému 
okresnému úradu v sídle kraja preukaz člena stráže prírody a odznak člena stráže 
prírody. 

 

2) Pri použití zbrane je člen stráže prírody povinný 

 zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život osôb, 

  čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zákrok smeruje, 

 zistiť priame následky použitia zbrane, len čo tak môže urobiť bez ohrozenia seba 
alebo inej osoby, ako aj poranenému poskytnúť pomoc alebo zabezpečiť jeho 
lekárske ošetrenie, 

 použití zbrane proti osobe bez zbytočného odkladu upovedomiť útvar Policajného 
zboru a okresný úrad v sídle kraja. 

2.  Ochrana prírody a krajiny ako súčasť environmentálnej bezpečnosti 
Environmentálna bezpečnosť je dôležitá, minimálne rovnocenná súčasť 

komplexnej bezpečnosti a to na miestnej, regionálnej i globálnej úrovni [1] 

Environmentálna bezpečnosť je stav, v ktorom ľudská spoločnosť a ekologický 
systém na seba pôsobia trvalo udržateľným spôsobom, jednotlivci majú dostatočný 
prístup ku všetkým prírodným zdrojom a existujú mechanizmy na zvládanie kríz a 
konfliktov priamo či nepriamo spojených so ŽP. V tomto stave sú minimalizované riziká 
a ohrozenia spojené so životným prostredím a spôsobené prírodnými alebo 
spoločnosťou vyvolanými procesmi či už zámerne, nezámerne alebo následkom nehody. 
Tieto hrozby môžu zapríčiniť alebo zhoršovať už existujúce sociálne napätie alebo 
ozbrojený konflikt. Absolútna väčšina z nich nerešpektuje štátne hranice a často môže 
pôsobiť globálne. [3] 

Z definície environmentálnej bezpečnosti vyplýva, že k jej dosahovaniu 
bezprostredne prispieva i stratégia trvalo udržateľného rozvoja (TUR). Zásadným 
bodom v histórii TUR bola Konferencia v roku 1992 v Rio de Janeiro s názvom The 
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Earth Summit - Summit Zeme, Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá 
prvý krát zavádza myšlienku „uchovávať prírodné bohatstvo budúcim generáciám“. 
Nadväzovala na Konferenciu OSN o ľudskom životnom prostredí z roku 1972 v 
Štokholme. Na konferencii v Rio de Janeiro sa zúčastnilo 172 členských krajín a 108 
popredných vládnych činiteľov. Jej hlavnou témou bola ochrana životného prostredia a 
trvalo udržateľný rozvoj. Na konferencii boli prijaté viaceré dokumenty: Agenda 21, 
Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji, Dohovor o klimatických zmenách, Dohovor 
o biologickej diverzite a Dohoda ovyužívaní, ochrane  a trvalo udržateľnom rozvoji 
lesov. Ako podporné mechanizmy boli zriadené Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj, 
Medziinštitucionálny výbor pre trvalo udržateľný rozvoj, Najvyššia pomocná rada pre 
trvalo udržateľný rozvoj.  

 Trvalo udržateľný rozvoj  v  Slovenskej republike právne vymedzuje § 6 zákona 
č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ktorý definuje TUR ako rozvoj, ktorý súčasným i 
budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby 
a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. 
[6,4] 

V súčasnosti sa vo svete vyskytuje mnoho environmentálnych kríz, ktorým je 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť. Výberom vhodných ukazovateľov 
(indikátorov) môžeme spoznávať a identifikovať stav životného prostredia podľa jeho 
jednotlivých zložiek (ovzdušie, voda, pôda, horniny, biota) a na základe pozorovaných 
trendov vývoja  môžeme aj prejudikovať perspektívy ďalšieho vývoja životného 
prostredia. Ide najmä o nasledovné environmentálne krízy: 

 znečisťovanie a úbytok vodných zdrojov, 

 znečisťovanie ovzdušia, 

 klimatické zmeny, 

 degradácia pôdy, 

 neudržateľné čerpanie prírodných zdrojov, 

 neobmedzené čerpanie neobnoviteľných zdrojov energie, 

 negatívne environmentálne vplyvy dopravy, 

 nadmerná produkcia odpadov, 

 ničenie lesov, výrub dažďových pralesov, 

 pribúdanie púští, polopúští, úbytok polostepov, 

 rozsiahle požiare, 

 hromadný výlov rýb, 

 znižovanie biodiverzity, premnoženie škodcov, invázie, 

 rádioaktívne zamorenie v prípadoch havárií, katastrof, 

 nebezpečenstvo  použitia biologických, chemických, jadrových zbraní,  

 environmentálna kriminalita. [2] 
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3. Legislatíva v oblasti ochrany prírody a krajiny 
 Environmentálna bezpečnosť úzko súvisí s trvalo udržateľným rozvojom 

spoločnosti. Pre dosahovanie environmentálnej bezpečnosti je nutné implementovať 
kombináciu účinných prostriedkov, napr. legislatívu, stratégiu TUR, prostriedky 
environmentálneho manažérstva, zhodnocovanie odpadov, environmentálna výchova 
a vzdelávanie, využívanie alternatívnych, obnoviteľných prírodných zdrojov, a iné. [2] 

Slovenská republika prijala množstvo zákonov v súvislosti so životným 
prostredím, rovnako mnohé transformovala z požiadaviek, noriem, vyhlášok Európskej 
únie. Je treba uvedomiť si fakt, že každý zákon, vyhláška, smernica, má osobitnú 
funkciu pre dosahovanie environmentálnej bezpečnosti. [2] 

 Z rozsiahlej legislatívnej, týkajúcej sa ochrany životného prostredia 
v podmienkach SR vyberáme niektoré významné zákony a vyhlášky: 

 Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí  
 Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  
 Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií  
 Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia. 
 Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  
 zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  
 Zákon č. 359/2007 Z. z o prevencii a náprave environmentálnych škôd  
 Zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej 

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
 Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme 

Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit 
 Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 

rastúcich   rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 
452/2007 Z.z. a zákona č. 515/2008 Z.z.  

 Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na  dosiahnutie dobrého stavu vôd 

 Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z., o environmentálnych 
normách  kvality v oblasti vodnej politiky 

 Zákon č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia   
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2010 

Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych 
zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania 
verejnosti  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší 

 Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
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Ochrana osôb a majetku v kontexte ochrany prírody a krajiny 
Lenka ŠONKOVÁ 

Záver 

Ochrana osôb a majetku úzko súvisí s ochranou prírody a krajiny, je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou a práve danú problematiku rozoberá zákon o ochrane prírody 
a krajiny č. 543/2002 Z.z. V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na 
prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pozemku po 
predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, Nepôvodné 
druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu a druhov 
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, 
možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom 
orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak 
rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy 
alebo ich biotopy.  

Ochrana prírody a krajiny je súčasťou dosahovania environmentálnej 
bezpečnosti, ktorá je neoodeliteľnou súčasťou komplexnej bezpečnosti a teda 
komplexnej ochrany osôb a majetku. 
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